Az 1.a osztály tanulóit interaktív feladatok várták a Classroomban.
Rövid bevezető beszélgetés után (melynek témája a foglalkozások sokszínűsége, szülők
foglalkozása, "Mi leszel, ha nagy leszel?") megismerkedtek az interaktív felülettel.
A farsangi osztályképen 15 olyan képecske volt elrejtve, amelyek a valóságban nem voltak
ott. Ezeket megtalálva és rákattintva a gyerekek filmet, vagy feladatot, vagy zenét találtak.
A megoldásra kb. másfél - 2 órájuk volt.
A megoldást követően megbeszélték a feladatokat, és azt, hogy mi tetszett nekik a legjobban.

1.b osztály rajzfilmeket nézett, és beszélgetett:
- Kitalálós mese: Szakmák
- Foglalkozások
- Mekk Elek házat épít
- Mekk Elek A csodálatos asztalos
- tojáspatkolás, írókázás
- Mi szeretnél lenni, ha felnőtt leszel, és miért?
- szülők foglalkozása

2.a pályaorientációs nap
- beszélgetés a tanítókkal a szakmákról, foglalkozásokról
- tanulói bemutató megtekintése
- részvétel a MESZK által biztosított online programon
2.b osztály
- virtuális állatkerti sétát tettek
- az állatvédelemről beszélgettek
- kvíz kérdéseket, wordwall feladatokat oldottak meg, keresztrejtvényt fejtettek
- egyéni élményekről beszélgettek az állatkert témakörében (örökbefogadás, etetés, felelős
állatgondozás, állattartás)

3.a pályaorientciós nap
1. részvétel a MESZK által biztosított foglalkozáson
2. Két videó megtekintése:
- A pékmesterség ma
- Szüleink foglalkozása, nagy múltú mesterségek: a cukrászat
A videókhoz élő beszélgetés, kvízjáték és TOTO kapcsolódott.

3.b osztály
- virtuális állatkerti sétát tett
- az állatvédelemről beszélgettek
- kvíz kérdéseket, wordwall feladatokat oldottak meg, keresztrejtvényt fejtettek
- egyéni élményekről beszélgettek az állatkert témakörében (örökbefogadás, etetés, felelős
állatgondozás, állattartás)

4.a
1. Előzetes feladat: egy kedvenc szakmáról, foglalkozásról gyűjtőmunka, mely lehetett
fogalmazás, rajz vagy prezentáció
2. Az előzetes feladat órai bemutatása.
3. A Magyar televízióban futó Mesteremberek című sorozatból, amelyekben régi, elfeledett,
vagy érdekes mai szakmákat, foglalkozásokat mutatnak be, három részletet megnéztek, és
beszélgettek a látottakról.

A 4.b osztályos tanulók kisfilmek segítségével nyerhettek bepillantást különböző tárgyak,
játékok, ételek gyártásának technológiájába. A gyerekek kíváncsian figyelték, hogyan készül a
fagyasztott pizza, a kézzel készített színes cukorka vagy mindannyiunk kedvence, a Túró Rudi.
Megnézték, miként lesz a műanyagból PET palack, fogkefe vagy Lego. Másokat inkább a
Rubik-kocka megalkotásának, illetve a zsírkréta gyártásának folyamata érdekelte. A
legügyesebbek prezentáció keretében mutatták be a filmből nyert információikat, volt, aki
fogalmazást írt vagy rajzolt inkább.
A délelőtt második felében a Heim Pál Gyermekkórházból a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara egyik munkatársa folytatott beszélgetést a gyerekekkel arról, hogy
milyen módon tudják megőrizni testi-lelki egészségüket.

Pályaorientációs nap 5.a osztály
Az 5.a osztály előzetesen azt a feladatot kapta, hogy készítsen rövid bemutatót a szülei
foglalkozásáról. A március 29-ei pályaorientációs napon mindenki előadta a prezentációját az
osztálynak. Sok érdekes munkáról láthattunk beszámolót, és ami külön érdekesség, hogy nem
volt az osztályon belül két egyforma foglalkozás. Nagyon kreatív megoldások születtek, aki
nem tudott prezentációt készíteni, az illusztrációt rajzolt számítógépes program segítségével.
A bemutatók után még egy kiegészítő feladatot kaptak a gyerekek, írjanak fogalmazást „Mi
leszek, ha nagy leszek?” címmel. Ezeket összegyűjtjük, és majd 8. osztályban újra elővesszük.

Az 5.b osztály tanulói a Pályaorientációs napon a családban előforduló szakmákról tartottak
prezentációkat. Bemutatták szüleik munkáját, elmesélték, miért választották ezt a pályát,
milyen szépségei vannak, hogyan dolgoznak a mindennapokban. Egymásnak kérdéseket
tehettek fel a gyerekek egy-egy izgalmas szakma részleteiről. Többen már a saját
elképzeléseikről is be tudtak számolni. Sok, eddig számukra ismeretlen foglalkozást
ismerhettek meg.

6.a osztály
Egy ppt-t kaptak a gyerekek mindenféle feladattal, kisfilmmel, játékos kitölteni valókkal. A téma a
természet, állat-és növényvilág, és az ehhez kapcsolódó szakmák, foglalkozások.

A 6.b-ben online találkozó keretében tolmács-fordítóként végzett szakember mesélt a
nyelvtanulás hasznáról, szerepéről, és saját munkájáról egy informatikai cégnél, majd pedig
az alábbi, általános iskolásoknak szóló kérdőívet töltötték ki a gyerekek, melynek végén
konkrét javaslatokat is kaptak a pályaválasztásukat illetően:
http://eletpalya.munka.hu/munkaertekek-ar

A 6.c osztály programjai a nap folyamán:
-

keresztrejtvények (online formában)
régi foglalkozásokkal kapcsolatos játékos fejtörők
régi foglalkozások quiz (online formában)
egyéb játékos tesztek
asszociációs játék
beszélgetés a megbecsült szakmákról (összehasonlítás az EU országaival)
filmnézés

7.a
- részvétel a MESZK által biztosított online programban
- beszélgetés az osztályfőnökkel
7.b
1. Bevezető beszélgetés különböző foglalkozásokról
2. A pályaválasztás nehézségei címmel beszélgetés
3. Önálló munka előre megadott feladatokkal
4. A feladatok közös megbeszélése, különös tekintettel a Nemzeti Pályaorientációs Portál
hasznosságára
5. Összefoglalás, kérdések megválaszolása.
6. A továbbtanulással kapcsolatos következő évi feladatok ismertetése
8.a
- Részvétel a MESZK által biztosított programban:
Dr.Puskás Andrea, jogász, diplomás ápoló, egészségügyi jogi szakértő, mediátor, tréner
vezette az előadást. Az előadás elején arról meséltek a gyerekeknek, hogy miért érdemes az
egészségügyi pályát választani, milyen előnyei vannak ennek a szakmának, mennyire
sokszínű, változatos, kihívásokkal teli ez a munka. Nincs két egyforma nap, nincs két
egyforma beteg, nincs két egyforma tünetegyüttes, panasz. Kihangsúlyozták, hogy csak az
válassza ezt a szakmát, aki nem kényszerből, hanem elhivatottságból, szakma iránti
szeretetből tudja majd ezt a munkát végezni. Számos pozitív visszajelzést kapnak nap mint
nap a betegektől, egy mosoly, egy köszönöm, egy hálás arckifejezés az, ami motiválja, viszi
előre és erőt ad a következő napra a dolgozóknak. A másik előadó, Kiss Edit egy izgalmas, jól
összerakott, gyerekek érdeklődését felkeltő PPT-vel mutatta be a szakma szépségét, és hogy ő
maga miért ezt a pályát választotta. A végén a gyerekek tehettek fel kérdéseket, és értékelték
az előadást. Főleg arra vonatkozóan kérdeztek a tanulók, hogy ez a Covid időszak mennyi
plusz terhet tesz az egészségügyre. Végezetül kaptak a tanulók honlapcímet, amit kifejezetten
a szakma iránt érdeklődő pályaválasztás előtt állóknak készítettek.
-Beszélgetés az osztályfőnökkel
8.b
- Részvétel a MESZK által biztosított programban:
- Beszélgetés az osztályfőnökkel

