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Tapasztalatok 
a Weiss-ben 
Beszámoló az alkalmazásról 

és a fejlesztésről 



Iskolánk 

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 
Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma 



Iskolánk 
bemutatása 

Közös igazgatású közoktatási intézményünk iskolát és kollégiumot 

foglal magába. Az elmúlt időszakban kitűzött pedagógiai céljaink 

közül sikerült megvalósítanunk, hogy ma már valódi "Nyitott, 

befogadó, nevelő és megtartó iskola" vagyunk.  

. 



Képzési 
formáink 

 Iskolánk szakgimnáziumi, szakközépiskolai és felnőttoktatási 

tevékenységet folytat.  

 Tanulóink száma meghaladja a 700 főt, melynek egyharmada a 

szakképzésben vesz részt. 



Oktatott 
ágazatok 

 Gépészet 

 Elektronika-elektrotechnika 

 Informatika 

 Közszolgálat: rendészet 



Pedagógiai és 
társadalmi 
kihívások 

A mi iskolánkban – ahogy Európa - és világszerte is – folyamatosan 

nő azon diákok száma, akik valamilyen tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdenek; hátrányos társadalmi és családi 

környezetből érkeznek.  

 



A CARMA 
Projekt 

A fentebb említett munkánkban nyújt nagy segítséget az, hogy 
részt vettünk a Carma projektben. 
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Feladataink a 
projektben 

A másfél évig tartó projektben többféle feladatunk is volt, 
melyek mindegyike a kézikönyv elkészültét segítette: 

 adatgyűjtés 

 az iskola bemutatása 

 diákjaink motivációjának és kognitív készségeinek felmérése 

 az életpályamenedzsmenttel és a karrierépítéssel kapcsolatos 
tudás és attitűd felmérése 

 jó gyakorlatok és feladatok készítése 



A tesztelés  
 
pilot 

 Iskolánk legfontosabb feladata a Kézikönyv feladatainak a 
tesztelése (adott minimum létszámú) diákcsoporttal, illetve a 
tesztórák során felmerült tapasztalatok összegzése volt. 

 A Kézikönyv feladatai közül 25-öt végeztünk el különböző 
tanulócsoportokkal, összesen kb. 55 diákkal. 

Az órákon részt vevő diákok száma és évfolyamonkénti aránya 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.



A feladatok 
kiválasztásána
k szempontjai 

Igyekeztünk azokat a feladatokat kiválasztani, amelyek amellett, 
hogy motiválóak és hasznosak, nem igényelnek:  

 otthoni felkészülést, vagy utómunkát 

 az átlagosnál magasabb IKT ellátottságot 

 speciális térbeli elrendezést 

 semmilyen költséges, vagy nehezen beszerezhető eszközt 



Néhány a 
kipróbált 
feladatokból 

 Csapatjátékos vagy? 

 Mi a foglalkozásom? 

 Készségvadászat 

 Kiöltözni az alkalomra 

 Fontos ötletek állásinterjúhoz 

 Idegen nyelv tanulása online eszközök segítségével 

 Ismerjük meg a munka világának a nyelvezetét! 

 Társas kompetencia fejlesztése 



Beszéljenek a képek 



1. 
Különböző állásokhoz 
szükséges készségek és 
személyes tulajdonságok 



2. 
Legyünk tájékozottak!  
Hogyan ismerjük fel a 
hamis álláshirdetéseket 
és nem valódi 
munkalehetőségeket? 



3. 
Csapatjátékos vagy? 



4. 
Hogyan lépjünk be a 
munka világába? 



5. 
Idegen nyelv tanulása 
online eszközök 
segítségével 



Tapasztalatok 



1. 
Diákjaink 
hozzáállása a 
feladatokhoz 

 örömmel vették az újdonságokat 

 nagy lelkesedéssel csinálták a feladatokat, jó beszélgetések 
alakultak ki 

  sok mindent megtudhattunk arról, hogy ők hogyan látják az 
életpályamenedzsment készségek megjelenését az iskolai 
tananyagban, valamint a való életben 



2. 
Pozitív 
tapasztalatok 
a feladatokkal 
kapcsolatban 

A feladatok végzése 

 teret adott a fontos és rendkívül pozitív csapatmunkára erősítette 
a diákokban a problémamegoldás képességét;  

 a másokba, más munkájába vetett bizalmat. 

 elősegítette a bátorítást és a problémák megoldásához való 
pozitív hozzáállást, a konstruktív feladatmegoldást.  

 segített a diákoknak betekinteni a munka világához kapcsolódó a 
leghétköznapibbnak tekinthető kérdésekbe is 



3. 
Kihívások a 
Kézikönyv 
feladataival 
kapcsolatban 

 Diákjaink hiába látják, hogy az elvégzett  feladatok témája 
hasznos és használható, tanórán, iskolán kívüli erőfeszítést nem 
szeretnének (vagy egyéb kötelezettségeik miatt nem tudnak) 
tenni, tehát olyan tevékenységekre van szükség, ami tanórai 
kereteken belül elvégezhető. 

 Érezhető, hogy a pedagógusokon kívül szívesen vennék több 
olyan szakember jelenlétét, akik ilyen kérdésekben tudnának 
segíteni, ha lehetséges, akár egyéni formában is. Esetleg 
lehetőség a pedagógusok témában való kiterjedtebb képzése. 

 A Kézikönyv alapossága ellenére a kiválasztott feladatok 
némelyikéhez készíteni kellett olyan segédanyagokat, amelyek 
színesebbé, elérhetőbbé tették a tevékenységeket; valamint 
egyszerre szolgáltak motiváló tényezőként diákjaink számára. 
Ezen segédanyagok kidolgozása még esetleg feladat lehet. 



Összegzés 

 nagy megtiszteltetés és érdekes lehetőség  

 a diákok részéről nagy igény van az életpályamenedzsment, a 
karrierépítés lehetőségei, a munka világának 
gyakorlatorientáltabb megismerésére. 

 a téma hasznossága ellenére a karriertanácsadás az órarendbe 
tanmenetszerűen nem beilleszthető, a diákjaink túlterheltek 



Köszönjük a 
közös munkát! Dobó Alexandra Vilja 

Istvánfi Klára  

Marton Péter  

Szalanics Zoltán  

Páncsity Zorica 

(valamint finn és bulgár kollégáink) 
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