
munkahelykeresés
önéletrAjz és állásinterjú 

a modul szerzõje:   
simon Gabriella

Fe
lk

é
sz

ü
lé

s
 a

 F
e

ln
ő

t
t

 s
z

e
r

e
p

e
k

r
e

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

12. ÉVFOLYAM

SZKB_212_04



66 szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

modulvázlat
Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök – mellékletek

diák pedagógus

I. ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I. a) Mi az érdeklődési köröm? Mivel foglalkoznék szívesen?

A A tanár öt lapon ötféle érdeklődési kör rövid 
leírását kitűzi az osztályban. Megkéri a tanu-
lókat, válasszanak érdeklődési kört a leírások 
alapján, és eszerint alkossanak öt csoportot. A 
tanár beszélgetést kezdeményez arról, ki mi-
lyen foglalkozást tud a maga számára elkép-
zelni az érdeklődési köre, képességei alapján. 
Megkérdezi a tanulókat, elképzeléseiket, vagy 
konkrét döntéseiket mivel tudják indokolni. A 
csoport beszélgetésének eredményeit választott 
szószólók osztják meg az egész csoporttal.

 20 perc

Önismeret,
Érdeklődési kör feltérké-
pezése
Énkép formálódása

Csoportmunka Papírlapok, írósze-
rek

P1 (Az érdeklődési 
körök és rövid le-
írásaik)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

eszközök – mellékletek

diák pedagógus

I. b) hol keressek, merre induljak?

A A tanár megkéri a tanulókat, csoportjaikban 
dolgozva, közös ötletelés alapján sorolják fel az 
álláskeresés általuk ismert lehetőségeit, helyeit 
és módozatait.
Lehetséges kérdések: „Honnan indulnátok? 
Hol keresnétek állást? Milyen segítséget tudná-
tok igénybe venni? Hogyan választanátok ki a 
céget, ahol dolgozni szeretnétek?”
A csoportok válaszait választott jegyző írja, és 
választott szószóló osztja meg az osztállyal.

 10 perc

Fogalomértelmezés
Szóbeli kifejezőkészség 
Együttműködés

Csoportmunka 
– ötletroham

Papír, írószerek

I. c) A folyamat

A A csoportok a következő kérdéseken dolgoz-
nak 
Hogyan, milyen módon tudnának bejelentkez-
ni a kiválasztott céghez?
Milyen iratokra, dokumentumokra lenne szük-
ségük az állás elnyeréséhez?
Milyen folyamaton keresztül nyerhetik el a vá-
lasztott állást?
A csoportok munkáját választott jegyző jegyze-
teli, és a csoportok válaszait választott szószó-
lóik segítségével osztják meg a többi tanulóval.

 20 perc 

Fogalom értelmezése
Szóbeli kifejezőkészség
Együttműködés

Csoportmunka Papír, írószerek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

eszközök – mellékletek

diák pedagógus

II. Új tartalom feldolgozása

II. a) Az álláskeresés lépései

A Minden csoport az álláskeresés más és más lé-
pésével foglalkozik.
A csoportok egy-egy borítékot kapnak, amiben 
mellékleteik segítségével, plakát készítésével 
dolgozzák fel a saját témájukat.
A tanár annyi részre vághatja a segédanyago-
kat, ahányan a csoport tagjai várhatóan lesz-
nek.

 20 perc

Figyelem, szövegértés 
Általánosítás
Együttműködés
Kommunikáció

Csoportmunka Csomagolópapír, 
írószerek
D1 (A cég kiválasz-
tása)
D2 (Az önéletrajz)
D3 (A kísérőlevél 
és a követés)
D4 (Az állásinter-
jú)
D5 (A munkahelyi 
beilleszkedés)

Borítékok a mel-
lékletekkel
P2 (A cég kiválasz-
tása)
P3 (Az önéletrajz)
P4 (A kísérőlevél és 
a követés)
P5 (Az állásinterjú)
P6 (A munkahelyi 
beilleszkedés)

II. b) A tapasztalatok megosztása a csoporttal

A A választott képviselők kifüggesztik az elké-
szült plakátokat, majd ismertetik az álláskere-
sésnek megfelelő sorrendben az osztállyal. A 
tanulók ötleteiket, gondolataikat hozzáfűzhe-
tik az elkészült plakátokhoz.

 20 perc

Figyelem, szóbeli kifeje-
zőkészség

Előadás, magya-
rázat
Frontális osztály-
munka

Ragasztógyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

eszközök – mellékletek

diák pedagógus

II. c) önéletrajz, interjú

A A tanulók nagy körbe ülve szemkontaktussal 
választanak maguknak párt. A pár mindkét 
tagja elkészíti a mai foglalkozás alapján a saját 
önéletrajzát (az elhangzottak alapján döntsék 
el, számukra melyik típus lenne e legmegfele-
lőbb), a kísérő levelét, majd egymás önéletraj-
zait felhasználva, a párok egymással a foglal-
kozás tapasztalatai alapján készítenek egy-egy 
állásinterjút.

 25 perc

Figyelem,
Összegző képesség
Szóbeli kifejezőkészség
Kritikai képesség
Tolerancia

Pármunka D6 (Önéletrajz – 
nyomtatványok: 
D2–P3 alapján)
Papír, írószerek

P7 (A párválasztás 
leírása)

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III. a) A tapasztalatok összegzése

A A tanulók körben ülve kötetlen beszélgetés for-
májában osztják meg egymással tapasztalatai-
kat.
A tanár lehetséges segítő mondatai:
„A mai foglalkozásból azt szűrtem le…”
„A mai foglalkozáson azt tanultam meg…”
„Azt hiányoltam…”
„Jobb lett volna, ha…”

 20 perc

Figyelem
Szóbeli kifejezőkészség
Általánosítás

Frontális osztály-
munka
– megbeszélés

B A tanulók a foglalkozás tapasztalatait néhány 
mondatban papírra rögzítik, és a terem köze-
pére helyezik. Mindenki elvesz egy papírlapot, 
és felolvassa.

 20 perc

Figyelem 
Írásbeli kifejezőkészség 
Általánosítás

Frontális osztály-
munka
– megbeszélés

Papír, írószerek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

eszközök – mellékletek

diák pedagógus

C A tanulók úgy osztják meg tapasztalataikat a 
csoporttal, hogy egy labda egymásnak dobálá-
sával adnak szót egymásnak.

 20 perc

Figyelem
Szóbeli kifejezőkészség
Általánosítás

Frontális osztály-
munka
– megbeszélés

Labda

D Összefoglaló digitális kiadvány megtervezése 
a tanulságok rendszerezésével 

20 perc

Kreativitás
Összegzés

Számítógép



tanári munkahelykeresés – 12. évFolyam  71

TANÁRI MELLÉKLETEK 

p1 Az ÉrdeKlődÉsI KöröK És rövId leírásAIK
Az alábbi összeállítás segítséget jelenthet ahhoz, hogy megfelelő támogatást tudjunk nyújtani tanulóinknak személyiségük ismeretében 
a választáshoz.
A gyerekek eldöntik, hogy melyik típusba sorolják magukat, és kiscsoportokban megbeszélik, hogy milyen foglalkozást képzelnek el 
maguknak. Majd a szószólók segítségével ismertetik véleményüket.

1. A tárgyias
A tárgyias érdeklődésű személyek szívesen dolgoznak tárgyakkal, eszközökkel, gépekkel. Szeretnek megjavítani, elkészíteni dolgo-
kat, különböző anyagok és technológiák felhasználásával.

2. Az újító
Az újító személyek szívesen vizsgálnak meg mélyebben dolgokat, és kísérleteznek annak érdekében, hogy megoldjanak problémá-
kat. A problémák megoldásának, illetve az információk bemutatásának új, eredeti formája foglalkoztatja őket. Kedvelik a tudomá-
nyos témákat. Szívesen küzdenek meg váratlan, kihívást jelentő szituációkkal. Gyorsan alkalmazkodnak a váltásokhoz.

3. A módszeres
A módszeres személyek szeretik, ha tiszta szabályok és elvárások vannak. A munkavégzés folyamata világos, egyértelmű. Szívesen 
dolgoznak mások irányítása alatt, adott utasítások szerint. Munkájukat addig végzik, amíg be nem fejezték. Nem szeretik a váratlan 
helyzeteket, inkább a rutin feladatok kedvezőek számukra.

4. A szociális
Az emberközpontú vagy társas érdeklődésű személyek szívesen dolgoznak emberekkel, akár üzleti, akár segítő helyzetekben. 
Örömmel segítenek másoknak, hogy felismerjék problémáikat, és meg is oldják azokat. A társas ember szívesen működik együtt 
másokkal. Az olyan munkákat szeretik, ahol emberekkel lehetnek kapcsolatban.
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5. Az irányító
Az irányító, vezető személyek szívesen vállalnak felelősséget, és ellenőriznek dolgokat. Munkájuk során tervezési, döntéshozatali és 
koordinációs, összehangoló feladatokat látnak el. Könnyen adnak utasításokat és instrukciókat. Szívesen szervezik saját tevékenysé-
güket. Önmagukat független és önálló személynek látják.

Forrás: www.milegyek.hu

P2 A CÉg KIVÁLASZTÁSA
A D1 melléklet feldolgozásával foglalkozó csoport értelmezi a szövegeket, és szükség esetén kiegészíti a leírtakat. Úgy összegzi a tanulsá-
gokat, hogy a számukra leginkább használható információkat hívják fel a társaik figyelmét.
Készíthetnek plakátot, vagy választhatnak bármely más információközvetítő módot.
(A kérdésfeltevés lehet provokatív, a megfogalmazás humoros is.)

P3 ÖNÉLETRAjZ
Az önéletrajzzal való ismerkedés akkor válik hatékonnyá, ha a tanulók a csoportos összegzés után maguk is megpróbálkoznak önéletraj-
zot írni. 
Az alábbi két Eu-s önéletrajz formátum letölthető. Házi feladatként adhatjuk a gyerekeknek az önéletrajzok kitöltését. Segítsünk az ada-
tok értelmezésében. 
A diákok készíthetnek összegzést azokról adatokról, amelyekre minden esetben szükség van életrajzíráskor. Hívjuk fel a figyelmet az 
óvatosságra, abban az esetben, ha szokatlan adatok felől érdeklődik a munkaadó hirdetésében. 

Forrás: http://europass.cedefop.euro
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Europass 
Önéletrajz 

Fénykép helye (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek) Utónév Vezetéknév

Cím(ek) Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország
Telefonszám(ok) (Törölje a rovatot, ha nem 

szükséges, l.: kitöltési útmutató.)
Mobil: (Törölje a rovatot, ha nem 

szükséges, l.: kitöltési útmutató.)
Fax(ok) (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

E-mail(ek) (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Állampolgárság (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Születési dátum (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Neme (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Betölteni kívánt munkakör / 
foglalkozási terület

(Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Szakmai tapasztalat

Időtartam Külön tüntessen fel minden – a pályázat szempontjából fontos – betöltött állást, a legutóbbitól kezdve 
és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.) 

Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Tanulmányok

Időtartam Külön tüntesse fel – a pályázat szempontjából fontos – tanulmányait, a legutóbbitól kezdve és 
visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.) 

Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
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Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa

Országos / nemzetközi besorolás (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Egyéni készségek és 
kompetenciák

Anyanyelv(ek) Nevezze meg anyanyelvét (ha több van, mindet sorolja fel, l.: kitöltési útmutató.)

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás

Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd
Nyelv
Nyelv

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem 
szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Szervezési készségek és 
kompetenciák

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem 
szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Műszaki készségek és 
kompetenciák

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem 
szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem 
szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Művészi készségek és 
kompetenciák

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem 
szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Egyéb készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem 
szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Járművezetői engedély(ek) Itt tüntesse fel, rendelkezik-e járművezetői engedéllyel, és ha igen, nevezze meg a kategóriáját. 
(Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)
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Kiegészítő információk Itt tüntesse fel az egyéb fontos információkat, pl. kontaktszemélyek, referenciák stb. (Törölje a rovatot, 
ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)

Mellékletek Sorolja fel a csatolt mellékleteket. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges, l.: kitöltési útmutató.)
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Eu ÖNÉLETRAjZ MAgYARuL 
E u r ó p a i  ö n é l E t r a j z 
f o r m á t u m

SzEmélyES adatok 

Név [Keresztnév, vezetéknév]
Cím [Utca, házszám, irányítószám, város, ország]
Telefon  
Fax  
E-mail  

Állampolgárság  

Születési dátum [Nap, hónap, év]
 
munkahElyEk

Dátum (-tól, -ig) Munkaadó neve és címe Ágazat Végzett tevékenység vagy 
betöltött pozíció A fő feladatok és az elért sikerek leírása 

 
[Megjegyzés: Kezdje a felsorolást a jelenlegi, vagy legutóbbi munkahelyének megadásával, majd 
az időben visszafelé haladva vegye sorra munkahelyeit.]
 
tanulmányok

Dátum (-tól, -ig) A képzés neve Az elvégzett tárgyak A megszerzett fokozat 
 
[Megjegyzés: szintén kronologikusan visszafelé haladva sorolja fel tanulmányainak 
állomásait.]
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Különleges KépességeK és alapvető KompetenciáK 

 
[Megjegyzés: Sorolja fel a munkája és tanulmánya során megszerzett összes, fontosnak tartott 
kompetenciáját és képességeit még akkor is, ha megszerzésüket bizonyító papírt nem tud 
mellékelni. Írja le, mikor és hogyan szerezte meg a fent említett képességeit.]
anyanyElv  
idEgEn nyElvEk Olvasás (alap / jó / kiváló)

Írás (alap / jó / kiváló)  Beszéd (alap / jó / kiváló)

szociális KompetenciáK Másokkal való kommunikáció és közös munka, 
különösen, ha a megpályázott állás

– Multikulturális környezetben történik 
– Kommunikációt igényel 
– Csapatmunkában való részvételt jelent 

szervezeti KompetenciáK Emberek és projektek irányításának és 
koordinálásának képessége

– A munkahelyen 
– Hobbiból (pl.: sport) 
– Otthon 

techniKai ismereteK Számítógép Különleges gépek 
művészi KépességeK Irodalom Zene Festés … 

Egyéb képESSégEk [Minden fontos képesség, amelyet e fenti 
kategóriákba nem lehetett besorolni.]

jogoSítvány  
 
Kiegészítő információK [Olyan információkat soroljon fel, melyek a 

jelentkezés szempontjából fontosak lehetnek, 
mint például a referenciák.]

igazoló okmányok – papírok



78 szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Eu ÖNÉLETRAjZ ANgOLuL
 
e u r o p e a n  c u r r i c u l u m  v i t a e

f o r m a t

Personal information

Name [ Surname, other name(s) ]
Address [ House number, street name, postcode, city, country ]
Telephone  
Fax  
E-mail  
 
Nationality  
  
Date of birth [ Day, month, year ]
 
WorK experience

Dates (from – to) Name and address of employer
Type of business or sector
Occupation or position held
Main activities and responsibilities

[Add separate entries for each relevant post occupied, starting with the most recent.]
 
education and training
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Dates (from – to) Name and type of organisation providing education and training
Principal subjects/occupational 
skills covered
Title of qualification awarded
Level in national classification 
(if appropriate)

[Add separate entries for each relevant course you have completed, starting with the most 
recent.]

pErSonal SkillS

and competences

[Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and 
diplomas. ]
 
mother tongue  [Specify mother tongue]
other languages Reading skills [Indicate level: excellent, good, 

basic]
Writing skills [Indicate level: excellent, good, 
basic]
Verbal skills [Indicate level: excellent, good, 
basic]
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social sKills

and competences

Living and working with other people, in 
multicultural environments, in positions where 
communication is important and situations 
where teamwork is essential (for example 
culture and sports), etc. 
[Describe these competences and indicate where 
they were acquired.]

organiSational SkillS 
and competences 

Coordination and administration of people, 
projects and budgets; at work, in voluntary work 
(for example culture and sports) and at home, 
etc. 
[Describe these competences and indicate where 
they were acquired.]

technical sKills 
and competences

With computers, specific kinds of equipment, 
machinery, etc. 
[Describe these competences and indicate where 
they were acquired.]

artistic sKills

and competences

Music, writing, design, etc. 
[Describe these competences and indicate 
where they were acquired.]

othEr SkillS 
and competences

Competences not mentioned above. 
[Describe these competences and indicate where 
they were acquired.]

driving licence(s)  
 
additional information [Include here any other information that may 

be relevant, for example contact persons, 
references, etc.]

 
annExES [List any attached annexes.]
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p4 A KísÉrőlevÉl, A KöveTÉs És A KöszönőlevÉl 
Műfaja kevésbé ismert, mint az önéletrajzírásé. Mindenképpen tanulmányozzuk át ezeket a formákat is, mert a munka világába kilépő 
tanítványainknak szüksége lesz ezeknek a műfajoknak a megismerésére.

P5 AZ ÁLLÁSINTERjú
Az A), B), C), D), E) szövegrészek a legfontosabb tudnivalókat közlik az interjún való megjelenésről, annak céljáról a munkaadó szempont-
jából. Szükség esetén súlyozzunk a feladatok között.

p6 A MunKAhelyI beIlleszKedÉs
Az A), B), C), D) szöveg idézetek feldolgozása segít felkészülni a munkába állás kezdeti időszakára. Ez az a téma, ahol leginkább számít-
hatunk a személyes élmények megjelenésére, amit nyári munkavállalások alkalmából szereztek a gyerekek. 
Adjunk lehetőséget a megbeszélésre és a tanulságok levonására.

p7 párválAszTás szeMKonTAKTussAl 
A csoport tagjai nagy körben állnak. Az egymást választó személyek szemkontaktust létesítenek. Azok lesznek egy pár, akik között létre-
jön a szemkontaktus. Akik kiválasztották egymást, párban egymás mellé állnak. Addig folytatódik a választás, míg mindenki párra nem 
talál.
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