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Öltöny vagy overall?   
 
 
 

Kompetenciaterület:  
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 
 

10. évfolyam 
 
 

Programcsomag:  
Polgár a demokráciában 

 
 

A modul szerzője: Bányai László 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 15-16 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja A pályaválasztással kapcsolatos döntés segítése a különféle foglalkozásokhoz kapcsolódó elvárások és 

értékek elemzése révén. 
A modul témái, tartalma Témák:  

Identitás – szocializáció, család; kapcsolatok – felelősség, kommunikációs; társadalom – iskola, 
intézmények; konfliktus – értékek ütközése, dilemmahelyzet; életmód – életminőség; világkép – értékek, 
jövő; kultúra – generációk  
Tartalom: 
Egyéni pályaelképzelések. A foglalkozás és a tanulás kapcsolata. A szellemi és a kétkezi munka értékei, a 
két terület közötti határ átalakulása. A foglalkozások társadalmi státusa. A szülők elvárásai. A pályaválasztás 
szempontjai. Az élethosszig tartó tanulás.  

Megelőző tapasztalat Beszélgetés az egyéni életúttal kapcsolatos általános elképzelésekről 
Ajánlott továbbhaladási irány A választott szakirányok alaposabb megismerése 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság, autonómia 
Önszabályozás: sikerkezelés, kudarctűrés, kitartás, felelősségvállalás, nyitottság, véleményelfogadás 
Énhatékonyság-érzés: egészséges önbizalom 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információgyűjtés, információk rendszerezése  
A NAT-hoz: Ember és társadalom
Tantárgyakhoz: társadalomismeret; osztályfőnöki beszélgetések 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: A Felnőtt szerepek című programcsomag életpályával kapcsolatos moduljai 
 
 
Módszertani ajánlás 
 
A modul két tanítási óráját célszerű külön megtervezni annak érdekében, hogy a házi feladatként elkészítendő szülői interjúkat valóban be 
lehessen építeni a foglalkozásba. Amennyiben csak egy dupla órára van lehetőség, akkor érdemes az interjú elkészítését előzetes feladatként 
kérni a tanulóktól. Az interjúk megvalósítására 45 percet terveztünk a modulban. 
 
A modul mellékletei 
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Tanári segédletek 
 
P1 – Útmutató a szülőkkel készített interjú során nyert információk feldolgozásához 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Öltöny vagy overall? (a csoportalkotást segítő kártyák) 
A mellékletben szereplő lap akkor tartalmaz elegendő kártyát, ha az osztály maximum 30 fős. Ha a diákok többen vannak, értelemszerűen ki kell 
egészíteni a sorozatot. A lapot az óra megkezdése előtt kis részekre kell vágni.  
 
D2 – A foglalkozások társadalmi rangja (csoportos feladatlap) 
A lapból annyi példányt kell sokszorosítani, ahány csoport dolgozik majd az osztályban.  
 
D3 – Szülői kérdőív a szülőkkel készítendő interjúhoz (egyéni feladatlap) 
A lapból minden tanulónak egy példányra van szüksége.  
 
D4 – Ami igazán fontos (kártyák) 
A kártyákat tartalmazó lapból annyi példányt kell készíteni, ahány csoport alakult. A lapokat felvághatják maguk a tanulók is, de akár elő is 
készíthetjük a számukra.  
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