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A Dobbantó megvalósításának alapelvei a következők:. A program minden bekapcsolódó intézményt a sa -
ját helyzetében segít és támogat abban, hogy adott
feltételrendszere mellett a lehető legeredménye -
sebben valósítsa meg a Dobbantó csoportban a di -
ákok tanulási sikereit elősegítő programcsomagot,
alakítsa ki és terjessze el a csoportban és az intéz -
mény minél nagyobb részében a személyre szóló
pedagógiai gyakorlatot, azaz az intézményfejlesz-
tést támogatja.. A program kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a
részt  vevő intézményekben hosszú távon ér vé nye -
sülő formákat, működésmódokat, elkötele zettsé ge -
ket, tudásokat sikerüljön kialakítani, azaz a fej lesz -
tés eredményei intézményesüljenek, ma ra dan dóak,
fenntarthatóak legyenek.. A program megvalósításának filozófiája valameny -
nyi érintett szereplő tekintetében a mindenkivel
szembeni alapvető bizalom, a teljesíthető elvárá-
sok támasztásán és ezzel párhuzamosan a segítés-
támogatás hármasán alapul.

A modulrEndsZErű progrAm -
csomAg

A Dobbantó program keretében egy oktatási program-
csomag készül, amely magában foglalja a Dobbantó
pedagógiai rendszerének koherens elemeit. Az ok -
tatási programcsomag vál tozatos felhasználási lehe-
tőségeket kínál, rugalmasan alkalmazható annak
érdekében, hogy a felhasználók alkalmazkodni tudja-
nak a körülményekhez, illetve a különböző tanulói igé-
nyekhez. A programcsomagra jellemző a moduláris
építkezés. A mo dulszerkezetű programcsomag mo -
duljai, rész mo duljai relatíve önálló egységek. A modu-
lok „a ta nítás-tanulás megtervezését-megszervezését
se gí tő, választható dokumentumok, szakmai eszközök
rend szere”. Változatos sor rendben szerepelhetnek a
tanítás folyamatában, meg változtathatók, az egyik
elem ben alkalmazott ötlet, megoldás áttehető más
szer kezeti elemekbe is, gaz dagítva azokat. Az oktatási
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A Dobbantó program közvetlen célja egy olyan szak-
iskolai előkészítő program kialakítása, illetve megvaló -
sítása, amely a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének zavaraival küzdő, iskolai tanulmá nya ik
so rán sok akadállyal szembekerülő, 8. osztályt végzett
diákok számára biztosít egyéni ütemterven alapuló
kép zést. Az egyéves időtartamú program min denek -
előtt arra akarja felkészíteni őket, hogy a ko rábbinál
si ke resebben tudjanak részt venni a közismereti okta -
tás ban és a szakmai képzésben. A program közvetett
célja, hogy a magatartási és tanulási za varokkal küz -
dő, a sajátos nevelési igényű, s az iskolarendszerű ok -
ta tásban lemaradó vagy a rendszerből már kisodródott
15–25 éves fiatalok számára kínáljon esélyt a sikeres
életút megtalálásához – a szakiskolai képzésbe va ló
bekapcsolódás vagy a számukra megfelelő munkate-
rületek megtalálása révén.

A Dobbantó tartalma tehát három komponens szer -
ves egységéből áll:. A programban kompetencia alapú fejlesztés törté -

nik, amelynek célja a szocializációs, a tanulási utak
sa játos, komplex támogatása, hogy megalapozzák
a diákok tanulási sikereit és a cselekvőképes, saját
élet pályá jukért felelős, eredményesen tenni tudó
és akaró személyiséggé válást.. A kompetencia alapú fejlesztés részeként különös
figyelem fordul a munka világa felé vezető híd ki -
építésére, az életpálya-építés alapjainak leraká-
sára, hiszen a gyorsan változó posztindusztriális ko -
runkban elveszítette létjogosultságát az a szem lé let
és gyakorlat, amely szerint a fiatal 14–18 éves kora
között választ egy pályát (szakmát, foglalkozást),
amely szinte visszafordíthatatlanul meghatározza
egész életútját, és nyugdíjazásáig biztos munkahe -
lyen tevékenykedik a választott szakmában.. Az egyéni ütemterv szerinti program a személyre
sza bott pedagógiai gyakorlat kialakítását feltéte -
le zi, tehát a programot alapvetően a diákok egyé-
ni szükségleteit, fejlődését figyelembe vevő rugal-
mas pedagógiai hatásrendszer biztosítása jellemzi
az is kolában és az iskolán kívüli tanulási helyze-
tekben.



lyezi. Természetesen ez nem jelenti a tartalom, az
is meretek elhagyását, de átstrukturálását igen.

A kom petenciák kiválasztásánál figyelembe vettük,
hogy az iskolából kimaradó, lemorzsolódó fiatalok
alap vetően tanulási, kommunikációs, szociális, alap -
vető munkavállalói és életpálya-építési, valamint a
munkavégzéssel kapcsolatos specifikus kompeten ciák
területén igényelnek támogatást. E kompetenciák fej-
lesztését néhány nélkülözhetetlennek tartott tartal -
mi területhez kapcsolódóan látjuk megvalósíthatónak:
anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, matema -
tikai, természetismereti, társadalom- és jelenkor-isme-
reti, alapvető munkavállalói és szakmaismeret. E tar-
talmi területekhez készültek a Dobbantó modulok,
melyek néhány kompetencia fejlesztésére kiemelten
is fókuszálnak (ezt a fejlesztési/fejlődési folyamatot
támogatja meg az egyéni fejlesztési terv, valamint a
tanár- és diákkártyák).

programcsomag az adott tanulócsoportra adaptálha-
tó, anélkül, hogy alapvető céljai sérülné nek, lehetsé-
ges a folyamatos bővítés, a majdnem minden mo du -
lon belül meglévő változatokból történő válogatás.

Az oktatási programcsomag a hagyományosabb, jogi
szabályozó feladatot ellátó tantervekhez viszonyítva
lényegesen részletesebb és konkrétabb. Megadja a
pe dagógus számára, hogy milyen konkrét megoldáso-
kat alkalmazhat egy-egy tanítási részfeladat során,
eh hez megadja a lépéseket, s ha szükséges, ezeket
meg is magyarázza, illetve megadja hozzájuk a szük-
séges eszközöket. Integrálja a tartalom és a ténylege-
sen el készítendő eszközök leírását, sőt a programcso-
mag részeként az alkalmazó pedagógusok számára
ren del kezésére bocsátja magukat az eszközöket (fel-
adatlap, munkafüzet, portfólió stb.).

A Dobbantó programban moduloknak nevezzük azo-
kat az általában 25, változatokkal maximum 50 tan-
órás ta nítási egységeket, amelyek egy-egy műveltségi
terület hez vagy az alapvető életpálya-építési és mun-
kavállalói kompetenciákhoz, illetve konkrétan a mun -
ka világával kapcsolatos ismeretekhez, tapasztalatok-
hoz kapcsolódnak. A részmodul nem más, mint egy
tar tal milag relatíve elhatárolható oktatási egység
tanításá nak, e tanítás körülményeinek, tanítási kör-
nyezetének a leírása. 

A doBBAnTóBAn mEgjElEnŐ kompE -
TEnciák érTElmEZésE, kiVálAsZTásA

A sokféle, változó és gazdagodó értelmezés közül a
programban a kompetenciát a következőképpen ér -
telmezzük: képesség komplex feladatok adott kon-
textusban való megoldására.

A kompetencia a tudás, készségek és attitűdök egy -
sé ge, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz,
hogy személyiségét kiteljesítse és fejleszthesse, be
tud jon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható
legyen. A kompetenciák három fontos sajátossága:. transzferábilisak: számos szituációban és kontex-

tusban alkalmazhatók;. többfunkciósak: különféle problémák, feladatok
megoldására használhatók;. a későbbi tanulás és munka előfeltételei.

A kompetencia alapú fejlesztés az oktatási tar ta -
lomról, a tananyagról a hangsúlyt a „személyes” és a
szo ciális kompetenciákba beágyazódó tudásra he -
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1. A kommunikáció mint társadalmi érintkezési
forma 

A mindennapi élethelyzetekben felismeri a kom-
munikációs helyzeteket, szándékokat, ezek társas
törvényszerűségeit ha tékonyan alkalmazza.

2. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése,
értelmezése és alkotása

Ismeri a verbális és nem verbális kommunikáció
alapvető sajátosságait, a kettő közötti ellentmon-
dásokat észleli, és társadalmilag elfogadott szabá-
lyok mentén, a beszédpartnerrel együttműködve
oldja fel.

3. Olvasás, írott szöveg megértése

Különböző írott szövegeket értően olvas: tömören,
saját sza vaival összefoglalja az olvasottak lényegét,
és kérdéseket fo galmaz meg a szöveggel kapcsolat-
ban.

4. Írás, szövegalkotás
A nyelvtani szabályok megfelelő alkalmazásával,
a célhoz illeszkedően fejezi ki gondolatait írásban.

5. Vizuális, képi kommunikáció

Széleskörűen ismert, társadalmilag elfogadott képi
jelrendsze reket értelmez. Írott szövegben ábrákat,
képeket, táblázatokat értelmez, az általa írott szö-
veget saját ábrákkal, képekkel, táb lázatokkal egé-
szíti ki.

6. Elektronikus média útján történő
kommunikáció

A különböző elektronikus csatornákon megjelenő
informáci ókat értékelő-értelmező viszonyulással
kezeli, azokban saját értékrendjének megfelelően
tudatosan válogat. Lehetőségei hez mérten kom-
munikációt is kezdeményez, törekszik az alap -
szintű felhasználó kompetenciák megszerzésére.

7. Művészeti tevékenységekben megnyilvánuló
kommunikáció

Nyitott a különböző zenei, vizuális, mozgásos mű -
vészeti al kotások iránt, ezeket önmaga számára
értelmezi, és saját érdeklődésének, lehetőségeinek
megfelelően önkifejezésre is alkalmazza.

8. A kommunikáció értékelése

Érti és értelmezi a kommunikációs partnerek célját
és szándé kát, vita esetén pró és kontra érveket so -
ra koztat fel. Kommu nikációs helyzetekben kritikai
gondolkodást alkalmaz.

A doBBAnTó progrAmBAn ElŐTérBE állíToTT kompETEnciák
áTTEkinTŐ TáBláZATA

Kommunikációs kompetenciák
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1. Önmagáról mint tanulóról alkotott
elképzelések

A diák önmagára tanuló egyénként tekint, önér -
tékelésének, énképének szerves részét képezik a
saját magáról mint tanulóról alkotott árnyalt és
pozitív elképzelései.

2. A tanulásról alkotott elképzelések

A tanulást egész életen át tartó és az élet minden
területére kiterjedő folyamatnak tekinti, amely fej-
lődési lehetőségeket rejt magában, és amelyben ő,
tehát a tanuló egyén aktív és konstruktív szerepet
tölt be.  

3. A tanulási folyamat tervezése és szervezése

A tanulást menedzseli, tanulási tevékenységét
egészben, folyamatként szemléli, megtervezi
annak szakaszait, körülményeit, és azokat oly
módon szervezi meg, hogy tanulása sikeres és
hatékony legyen.

4. Tanulási források keresése

Felkutatja a tanulási céljai eléréséhez szükséges és
lehetséges forrásokat, azok között tudatosan válo-
gat, a számára lényeges forrásokat kiemeli, elemzi
és értékeli.

5. Tanulási források feldolgozása

A tanulás során kiválogatott forrásokat értelmezi,
a szükséges mértékben megjegyzi, elsajátítja, ezál-
tal készségeit, képessé geit fejleszti, nézeteit for-
málja.

6. Tanulási források felhasználása

A megtanult, elsajátított ismereteket, a tanulás
során felhasz nált tapasztalatokat, a fejlesztett
képességeket, készségeket a tanulás céljának meg-
felelően, a tanulás konkrét kontextu sában, illetve
attól eltérő tanulási és hétköznapi helyzetekben
kipróbálja, alkalmazza, gyakorolja, a tanulás ered-
ményeit né zetei alapján értelmezi.

7. Tanulási módszerek ismerete, alkalmazása,
értékelése

Különböző tanulási módszereket, technikákat,
stratégiákat ismer, ezek közül többet kipróbál, és a
számára hatékonyakat tanulási helyzetekben tuda-
tosan használja.

8. A tanulási folyamat értékelése
Tanulására folyamatosan reflektál, konkrét tanulá-
si teljesít ményét reálisan és árnyaltan értékeli, a
tanulást pedig fejlő désként értelmezi.

Tanulási kompetenciák
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Szociális kompetenciák

1. Pozitív énkép kialakítása és fenntartása

Azonosítja erősségeit, fejlesztendő területeit,
érdeklődési köreit és a kedvelt, számára motiváló
tevékenységeket. Ezek alapján pozitív énképet és
önértékelést alakít ki és tart fenn, amely támogat-
ja szakmai kiteljesedését, magabiztos fellépését.

2. Másokkal történő pozitív és eredményes
interakció 

Mások érzelmeinek, gondolatainak, személyiségé-
nek, néző pontjának azonosításával és tiszteletben
tartásával a társa dalomban elfogadott általános
szabályok ismeretében asszertív módon kommuni-
kál, másokat meghallgat, kezdeményez, segítsé get
nyújt, konfliktust old meg, együttműködik, páros
és csoportos tevékenységekben építő módon vesz
részt.

3. Az egész életen át tartó fejlődés és változás

Ismeri és értelmezi a fejlődés és változás fogalmait
saját életére nézve, ki tudja fejezni az általuk kel-
tett érzéseket és érzelmeket, felismeri, mikor van
szüksége segítségre. Szükség esetén segítséget kér,
és tudja, hova fordulhat segítségért.
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1. A munkalehetőség keresésével, megtartásá-
val és megteremtésével kapcsolatos kompe-
tenciák

Ismeri és alkalmazza az álláskeresési technikákat,
amelyek során a munkavállalással kapcsolatos
dokumentumok be szerzését és kezelését adekvá-
tan megvalósítja. Ismeri az információkeresés és
-szerzés módjait, hiányzó információt azonosít.
Munkavállalói érdekeit a törvénynek megfelelően
asszertívan képviseli.

2. Az életpálya fejlődését támogató
döntéshozatal

Céljai eléréséhez alternatív utakat azonosít, ame-
lyek közül azok előnyeinek és hátrányainak mérle-
gelésével választ. Az életpálya-építést választások
sorozataként értelmezi. Önmagára és másokra
nézve figyelembe veszi választásainak következ-
ményeit a döntéshozatali folyamatban, és saját
értékeit tiszteletben tartó és saját céljait támogató
döntéseket hoz.

3. A magánélet és a munka közötti egyensúly
fenntartása

Az egészséges életvitel szempontjait érvényesítve
tart egyensúlyt a magánélet és a munkahelyi sze -
repek között, felismerve ezen szerepek egymást ki -
egészítő voltát. Az életpálya során dinamikusan vál -
tozó szerepek rugalmas alkalmazkodást igé nyel nek,
s ha e szerepek mégis ütköznek, hatékony meg oldá -
sokat, stresszkezelési technikákat alkalmaz.

4. A magánéletben és a munka világában betöl-
tött szerepek változó jellegének megértése

Az életpálya során betöltött szerepek változó vol-
tát felismerve képes rugalmasan alkalmazkodni a
változó elvárásokhoz. Az eltérő szerepek eltérő el -
várásait kritikai gondolkodással szemléli és a szo-
kásostól eltérő szerepeket betöltő személyeket
előítélet-mentesen kezeli.

5. Saját életpálya-építési folyamatok megértése,
változtatások kezdeményezése

A célok megfogalmazása során felismeri saját kész-
tetéseinek és vágyainak szerepét, a célállítás fo lya -
matának jelentősé gét az életpálya-építésben.
Az életpályát mint a változások folyamatát értelme-
zi, melynek során a célokat és a megvaló sí tá suk hoz
vezető utakat a tapasztalat hatására módosítja,
előrelátással és a tervezés folyamatainak tu datos
al kalma zásával kezdeményezi a változásokat.

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési kompetenciák
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A munkavégzéssel kapcsolatos kompetenciák

1. Az életpálya-építést és munkavállalói célokat
támogató egész életen át tartó tanulás

Felismeri a környezetében kínálkozó tanulási lehe-
tőségeket, ezeket kiaknázza és összhangban a fel-
ismert munkaerő-piaci változásokkal folyamatos
önfejlesztésre törekszik saját sze mélyes céljaihoz
illesztve, felismerve az egész életen át tartó tanu-
lás nélkülözhetetlen voltát. A célok elérése útjá-
ban álló akadályok elhárítására kreatív megoldáso-
kat talál.

2. Az életpályával és a munkavállalással, az
adott munka végzésével kapcsolatos informá-
ciók feltérképezése és hatékony alkalmazása

A munkafolyamatban utasításokat értelmez, követ,
másokat végighallgat, és a betöltött szerepnek meg -
felelő kommuni kációs formákat alkalmazza. Tevé -
kenységében a minőség érdekében felelősséget vál-
lal, hatékonyan és körültekintően szervezi a munká-
ját, melynek során másokkal együttműködik, esetle-
gesen eltérő érzelmeiket, szándékaikat észleli, és
ennek tudatában cselekszik. A munkatevé keny ség
során felmerülő új helyzeteket problémaként értel-
mezi, azok megoldásában a ta nult al goritmuso kat
hatékonyan alkalmazza, egyéni és tár sas probléma-
megoldási folyamatokban vesz részt.

3. A munka, a társadalom és a gazdaság kapcso-
latának megértése

Saját tevékenységei és a társadalmi folyamatok
közötti kap csolatokat, párhuzamokat észlelve
fogalmazza meg saját ér tékrendszerében az etikus
magatartás, a csapatban végzett, minőségi munka,
valamint az egyéni és társadalmi jól-lét kö zötti
összefüggéseket.
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Híd A munkA VilágáBA

Amint már utaltunk rá, a Dobbantó program egyik fon-
tos célkitűzése, hogy a program célcsoportjába tarto-
zó fiatalokat segítse a munka világában való el iga zo -
dásban, fejlessze mindazokat a kompetenciákat és
ismereteket, amelyek szükségesek életpályájuk tu da -
tos alakításában. Az életpálya-tervezés/-építés kiemelt
jelentőségű, különösen, ha figyelembe vesszük a cél-
csoport sajátosságait, körülményeit: a lemorzsoló dott,
illetve korai iskolaelhagyó fiatalok gyakran súlyos sze-
mélyes és a tanulással kapcsolatos nehézségekkel, sok-
szor szociális gondokkal is küzdenek. Emellett számí-
tani kell arra is, hogy családjukban – akár ge ne rá ciókra
visszamenőleg – nincs valódi munkavállalói, esetleg
vállalkozói minta (a szülők egyike, esetleg mindkettő
– ha egyáltalán kétszülős családban élnek – hosszabb
ideje munkanélküli, lehet, hogy esélye sincs állást,
mun kát találni). Ennek következménye, hogy a fiata-
loknak nincs közvetlen tapasztalatuk azzal kapcsolat-
ban, mit jelent munkaviszonyban lenni, illetve mit ta -
kar a mindennapos munkába járás.

Az érzékeny, sérülékeny célcsoport érdekében a Dob-
bantó a munka világa felé vezető holisztikus megköze-
lítés mellett köteleződik el, pályaorientáció helyett az
életpálya-tervezésre, élet pálya-építésre téve a hang -
súlyt.

Az életpálya-tervezés megközelítésének kiinduló elvei
a következők:. nincs biztos választás, nincs egyenes út;. az egyéni életutat legalább annyira befolyásolják

a „véletlenek”, mint a tervezés;. az egyén hite abban, hogy valamit képes/nem ké -
pes megcsinálni, korlátozhatja és előre is viheti;. az egyén életútját erősen befolyásolja társadalmi
helyzete, neme, etnikai hovatartozása.

A kiinduló elveket tovább árnyalják a közelmúlt felis-
merései:. Az életpálya-építés szempontjából „szabad” vá -

lasztás többnyire nem létezik, illetve csak erősen
korlátozottan. Szembe kell nézni azzal a ténnyel,
hogy nem minden fiatal számára adott minden
élet pályával kapcsolatos lehetőség, választás, hi -
szen a társadalmi egyenlőtlenség általában igen
je lentő sen befolyásolja a szakma „választását”.
A mun ka vi lága igen ígéretes jövővel kecsegtet egy
tehetséges, iskolázott, jó családi háttérrel rendel-
kező, kreatív kisebbség számára. Ugyanakkor jóval
több olyan munkavállaló lesz a jövőben is, akinek

kevésbé vonzó, akár monoton, manuális, nehéz
mun kát kell végezni, elsősorban a szolgáltatási
szektorban.. A lemorzsolódott, illetve veszélyeztetett fiatalokkal
sikeresen foglalkozó oktatási rendszerek ta paszta -
la tai alapján a rövid ideig tartó munkatapasztalat-
szerzés, a cselekvésbe ágyazott tanulás (learning-
by-doing) megközelítés fontos részei a meg elő zés -
nek, illetve a korai beavatkozásnak. A rövid munka-
tapasztalat-szerzés, illetve a munkahelyek látoga -
tá sa arra is jó, hogy megtörje az iskolába járás mo -
notóniáját, a fiatalok kikapcsolódjanak az iskolai
lég körből, és erőt gyűjtsenek a további iskolai mun-
kához.. Mindezek miatt a munka világa felé vezető híd, az
életpálya-építés a Dobbantó program időkeretének
40%-át teszi ki, mégpedig háromféle tevékenység-
re fókuszálva:. Alapvető munkavállalói ismeretekkel és élet pá -

lya-építéssel kapcsolatos modulok feldolgozása.. Szakmacsoportokkal való ismerkedés – pálya -
orientáció.. Munkahelyi tapasztalatszerzés, amely eleinte
megfigyelést (job shadowing), a későbbiekben
gyakorlati tevékenységet is jelent.

Az életpálya-építés a 21. század elején tehát legalább
olyan kusza, hurkokkal, kitérőkkel tarkított, mint egy
többszintes autópálya-csomópont. Az eligazodás sem
könnyű, úgy, ahogy a csomópontokon sem, még tér-
kép és pontos útjelző táblák segítségével sem. Viszont
az útvonalakat többször is be lehet járni, vissza lehet
ka nya rodni, akár több jó irány is lehet a „célba érés”
előtt!

sAjáTos nEVElési igényű TAnulók
A doBBAnTó osZTályokBAn

A pedagógustól elvárható magatartás 

A Dobbantó programot megvalósító osztályba többfé-
le sajátos nevelési igényű tanuló is járhat. A program
koncepciójában alapelvként meghatározott támoga-
tó pedagógusi magatartás a sajátos nevelési igényű
tanulók esetében kiegészül néhány szemponttal. 

Az SNI-tanulók befogadása kapcsán a pedagógusok
munkáját érintő alapvető, általánosan érvényes elvá-
rások: . A csoportba járó SNI-tanulók szakértői véleményé-

nek ismerete, tartalmának értelmezése.



zótanárral való együttműködés, konzultáció és
szükség esetén segítségkérés egyéni tanulási utak,
fejlesztés és módszerválasztás, speciális eszközök,
segédeszközök és speciális taneszközök megválasz-
tására vonatkozó kérdésekben a tanuló beilleszke-
dése, tanulási akadályozottságának és a másodla-
gos hátrányok kialakulásának megelőzése vagy
leküzdése, a tanuló boldogulása érdekében.. A tanuló egyéni speciális eszközei és a számára
szükséges speciális taneszközök használatának
lehetővé tétele, támogatása, új eszköz esetén hasz-
nálatának megtanítása, gyakoroltatása. . Egyszerű adaptációk elvégzése.. Toleráns, empatikus, elfogadó, rugalmas, igényes
és támogató magatartás. 

. A viselkedés szintjén megjelenő problémák pszi cho -
lógiai magyarázatának megismerése, megértése.. Az adekvát segítségnyújtás érdekében a tanulók
SNI-állapotának figyelembevétele, sajátos – alkal-
mazkodó, segítő – pedagógusi magatartás kialakí-
tása és követése.. A sajátos nevelési igényhez alkalmazkodó tárgyi
környezet megteremtése esetén gyakran semmi-
lyen további alkalmazkodásra, tanulmányi könnyí-
tésre nincs szüksége a tanulónak, ezért az igények
ismeretére és a megvalósítás elősegítésére különös
figyelmet kell fordítani.. Kapcsolatfelvétel egységes gyógypedagógiai mód-
szertani központtal, a tanuló fogyatékossági típu-
sának megfelelő végzettségű gyógypedagógus uta-
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Az SNI-tanulók különböző csoportjai számára esélyegyenlőséget biztosító feltételek
kialakítása

A különböző fogyatékosságokról és az ezek következtében kialakult sajátos nevelési igényről a pedagógusok
gaz dag szakirodalom és a Dobbantó honlapján megtalálható tanulmány segítségével tájékozódhatnak.

A sajátos nevelési
igény oka

A pedagógus sajátos
tennivalói, elvárt

magatartása
„Mindent érte, semmit

helyette, nélküle”

Az adaptáció
legfontosabb elemei –

segédeszközök
és tanulást segítő

eszközök, megoldások
és/vagy személyi

segítők

Speciális taneszközök

Autizmus

Az átlagosnál több idő
biztosítása

A tanuló irányítása
heves érzelmek muta-
tása nélkül, röviden
megfogalmazott,
pontos, direkt utasítá-
sokkal

Egyéni napirend, szótár
használata, kényszeres
viselkedési formák
korlátozott tolerálása

A szövegben fontos ele-
mek kiemelése aláhú-
zással, bekeretezéssel

A rendelkezésre álló
tér/idő megszervezése
(jól látható jelek)

Veszélyforrások
kiküszöbölése

Folyamatleírások,
szemléletes rajzok
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A sajátos nevelési
igény oka

A pedagógus sajátos
tennivalói, elvárt

magatartása
„Mindent érte, semmit

helyette, nélküle”

Az adaptáció
legfontosabb elemei –

segédeszközök
és tanulást segítő

eszközök, megoldások
és/vagy személyi

segítők

Speciális taneszközök

Beszédfogyatékosság

Az átlagosnál több idő
biztosítása, türelem

A feleletek elfogadó,
megértő értékelése,
írásbeli feleletnél javí-
tóprogram használatá-
nak engedélyezése

Az írásbeli beszámoló
kiváltása szóbelivel;
vázlatadás  

Személyi számítógép

Kommunikátorok

Tanulásban
akadályozottak
(Enyhe értelmi
fogyatékosság)

Az átlagosnál több idő
biztosítása

Következetesség a
közösen hozott szabá-
lyok alkalmazásában

Differenciált foglalkoz-
tatás biztosítása

A pozitív megerősítés
látható formáinak
alkalmazása  

Zsebszámológép
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A sajátos nevelési
igény oka

A pedagógus sajátos
tennivalói, elvárt

magatartása
„Mindent érte, semmit

helyette, nélküle”

Az adaptáció
legfontosabb elemei –

segédeszközök
és tanulást segítő

eszközök, megoldások
és/vagy személyi

segítők

Speciális taneszközök

Hallássérülés

Az átlagosnál több idő
biztosítása, a vizuális
szemléltetés hangsú-
lyának érvényesítése

A tanuló optimális
elhelyezése a
teremben

Az információhoz jutás
akadálymentesítése
(hanginformációk
vizualizálása)

nagyothallás

Szájról olvasás feltéte-
leinek biztosítása

Lényegkiemelés

A tanulás segítése váz-
latadással

A szövegalkotás, a toll-
bamondás utáni írás
nehezítettségének
figyelembevétele

Egyéni követelménytá-
masztás idegen nyelv
tanulásakor

Felmentés lehetősége a
szóbeli teljesítés alól

Indukciós hurok 

Hallókészülék

Rádió adó-vevő
készülék

siketség

Vibrációs és/vagy
fényjelzők (csengő,
személyhívó, vészjelző
stb.)

Jelnyelvi tolmács

Rádió adó-vevő
készülék, hallóké -
szülék

Látássérülés

Az átlagosnál több idő
biztosítása

Minél több érzékszerv
bevonása az ismeret -
szerzésben

A környezet és az in -
formációhoz jutás
akadálymentesítése
(vizuális információk
hanggá alakítása)

Domborított térképek,
ábrák

Speciális vonalazású
füzetek

vakság

Szükség esetén kíséret
biztosítása

Csoport- és páros
munkában adekvát
feladatadás

Fehér bot, a köz leke -
dést segítő vezetősávok
kialakítása

Képernyőolvasó prog -
ram, laptop, szkenner,
diktafon, felolvasó

Kísérő, vakvezető kutya

A Braille-írás-olvasás
eszközei

Speciális geometriai
eszközök

Digitális tankönyvek
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A sajátos nevelési
igény oka

A pedagógus sajátos
tennivalói, elvárt

magatartása
„Mindent érte, semmit

helyette, nélküle”

Az adaptáció
legfontosabb elemei –

segédeszközök
és tanulást segítő

eszközök, megoldások
és/vagy személyi

segítők

Speciális taneszközök

gyengénlátás

A láthatóság feltételei-
nek biztosítása

Vizsgákon a tanuló
által egyébként hasz-
nált eszközök használa-
tának engedélyezése

A tanuló optimális
elhelyezése a tante -
remben

Megfelelő betűméret,
betűtípus, betű- és sor-
távolság

Emelhető lapú pad,
könyvtartó, megfelelő
általános és helyi meg-
világítás

Nagyítószoftverek

Speciális vonalazású
füzetek

Elektronikus olvasóké-
szülék, nagyítók

aliglátás

Szükség esetén kíséret
biztosítása

Esetenként az írásbeli
felelet kiváltása szóbeli
számonkéréssel

Egyszerű adaptációk
elvégzése

A tanuló optimális
elhe lyezése a tante -
remben

A közlekedést segítő
vezetősávok felfestése

Speciális vonalazású
füzetek

Elektronikus olvasóké-
szülék, nagyítók

Mozgáskorlátozottság 

Az átlagosnál több idő
biztosítása

Szükség esetén kíséret,
segítő biztosítása

A tanuló optimális
elhelyezése a tante -
remben

A közlekedés/épület
akadálymentesítése

Speciális tanulópad,
esetenként egyénileg
kialakított eszközök

Személyi segítő

Speciális vonalazású
füzetek, íróeszközök

Egyénileg kialakított
eszközök
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A sajátos nevelési
igény oka

A pedagógus sajátos
tennivalói, elvárt

magatartása
„Mindent érte, semmit

helyette, nélküle”

Az adaptáció
legfontosabb elemei –

segédeszközök
és tanulást segítő

eszközök, megoldások
és/vagy személyi

segítők

Speciális taneszközök

Részképességzavar

diszlexia

Az olvasás kiváltása
hangzó anyagok bizto-
sításával 

Csoport- és páros mun-
kában a hosszú szöve-
gek olvasását, megérté-
sét együttműködés
segíti; vázlatadás

Diktafon

diszgráfia

Az írásbeli felelet kivál-
tása szóbeli számonké-
réssel; a helyesírás
értékelése alóli felmen-
tés

Személyi számítógép

diszkalkulia
Számológép használa-
tának engedélyezése

Zsebszámológép

A doBBAnTó progrAm kApcsos
könyVEi

A programban alkalmazandó modulokat 8 db „kapcsos
könyvben” adjuk közre. Az első kettő a NAT műveltség-
területeihez kötődő témakörökhöz készült modulokat
tartalmazza, a harmadik és negyedik kötet az alapve-
tő életpálya-építési és munkavállalási ismeretek/kom-
petenciák fej lesz tését segítő, az utolsó négy pedig a
szak maismertető, pályaorientációs funkciójú mo dulok
gyűjteménye.

A diákok számára használandó feladatlapok, mellék le -
tek gyűjtéséhez egy külön kapcsos kötet, a DobbanTok
készült, amely tanulói példányszámban áll rendelke-
zésre. A tanulók számára nyomtatott eszközök ter mé -

szetesen részét képezik a tanárok számára ké szült kö -
teteknek is. A diákoknak szóló lapok mindegyikén „D”
betű jelzi, hogy az a tanulóknak készült.

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez szük-
séges ismeretekről segédanyag készült, mely elekt -
ronikus úton elérhető az iskolák, a pedagógusok szá-
mára.

Budapest, 2010. augusztus

A DobbAntó csApAt szerzői és szerkesztői
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. A munkavállaló személy életútjának, életpályájá-
nak megtervezéséhez, a megszerzett munkahely
sikeres megtartásához nélkülözhetetlen szociális
kompetenciák fejlesztése

E terület célja kettős:. Azoknak az alapvető munkavállalói ismereteknek
a biztosítása, amelyekkel kapcsolatban minden, a
munkaerejét a munkaerőpiacon értékesíteni kívá-
nó személynek – saját érdekében – fontos tájéko-
zottnak lennie

AlApvető munkA vál -
 lAlói és életpá lyA-
építési modulok

Szerepkörök/szakaszok 1. 2. 3.

A
 ta

ná
r s

ze
re

p-
vi

se
lk

ed
és

e

A jövőkép formálásának
menedzselője

Kiterjesztés Leszűkítés Elköteleződés

A tantárgyi ismerettartalom
elsajátításának facilitátora

Diagnózis Célkitűzés Fejlesztés

Segítő Meghallgat 
Értékeket,

célokat keres 
Kezdeményez

A diák viselkedésének változása
és tanulásának folyamata

Exploráció
Feltárás és
megértés

Cselekvés

A segítő-formáló kapcsolatban történő tanulás sok tekintetben eltér a hagyományos iskolai tanulástól. Az aláb-
bi modell legfontosabb üzenetét a táblázaton lentről felfelé és balról jobbra haladva bonthatjuk ki legjobban.

Carkhuff modellje

Ez a modell a tanár–diák viszonyt egy segítő-formáló
kapcsolatként határozza meg. A három lehetséges ta -
nári szerepkör egy-egy tanulási szintnek feleltethető
meg, amelyek párhuzamosan és hierarchikusan épül-
nek egymásra a függőleges nyíl irányában. A párhuza-
mosság csak akkor gördülékeny, ha a hierarchiában
nincs disszonancia, tehát ami a táblázat alsóbb szint-

jein található, az igazán alapvető, mert a felsőbb szin-
teken folyó tevékenység az alsóbbak markáns arcula-
ta révén működőképes. A balról jobbra haladó 3 sza-
kaszos folyamat ugyanakkor minden újabb feladatnál
ciklikusan ismétlődik. E visszacsatolásos folyamat az
alsóbb szinteken gyakoribb körforgásban valósul meg,
míg a jövőkép keresése kevesebb balról jobbra haladó



lódó érzelmek, gondolatok felismerése, az ily mó don
megélt élmények feldolgozása történik. A te ma ti kus
cso port ban a személyközi tapasztalatok rendszeres
meg osz tásával a fiatalok megtanulhatják, hogy a vi -
sel ke dés le het pozitív vagy negatív, és néha mindket-
tő egyszerre. A kö vetkeztetések lehetnek építő jelle -
gű ek, destruk tívak, vagy egyszerre tartalmazhatják
mind kettőt. Külön böző emberek különbözőképpen re -
agálnak ugyan arra az eseményre. Különböznek ér zel -
meik és gondolataik. A diákok megtanulják, hogy mi -
lyen előzmény milyen következményt vált ki, megértik
az ok és okozat fogalmát, látják, hogyan hatnak mások-
ra, és hogyan hatnak mások rájuk.

Ebben a folyamatban nagyon fontos a foglalkozást ve -
zető pedagógus előítélet-mentes, kiegyensúlyozott
ma gatartásmódja, amely modellként szolgál a diákok
számára. (Ennek technikájáról részletesebben az első
modul bevezetőjében olvashat.)

AlApvető munkAvállAlói kompe-
tenciák

Az alapvető munkavállalói kompetenciák területén a
3–7. modulokban a következő területek kerülnek meg-
tárgyalásra:
a) A munkahelyek típusai, jellemzői. Költségvetési intézmények . Kis- és középvállalkozások. Multinacionális cégek. Civil szféra
b) Munkavállalói dokumentumok, alapvető munka-

jogi ismeretek. Tb, adózás, adóbevallás. Bérjegyzék. Magánnyugdíj-pénztári tagság. Munkaszerződés, munkaviszony létesítése . Munkaviszony megszűnése és megszüntetése. Munkavállalói jogok. Munkavállalói kötelezettségek
c) Vállalkozói lét, vállalkozási formák. Mit jelent vállalkozónak lenni?. Tipikus és/vagy népszerű vállalkozói tevékeny-

ségek. Egyéni vállalkozás. Társas vállalkozások. Mikor érdemes vállalkozást indítani?
d) Segítő intézmények. Regionális munkaügyi központok kirendeltségei. Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT)

ciklikus újrakezdéssel jellemezhető. A párhuzamosság
úgy értendő, hogy a jövőkép kialakítása a hierarchia
csúcsán van ugyan, kezdettől fogva léteznek idetarto-
zó olyan feladatok, amelyek a tanári facilitációs (foglal -
kozások ismerete) vagy a segítő szintet érintik (a mun -
kahely-látogatás és -keresés dilemmái). 

Ezt a folyamatot aktívan szabályozza a diák azáltal,
hogy mennyire képes reflektálni önmagára, mennyire
tudja, akarja és meri szavakba önteni, megfogalmazni
a problémáit – s ha kellően biztonságban érzi magát
(úgy érzi, elfogadják és tisztelettel bánnak vele), akkor
a cselekvést, a változást is vállalja.

A modellről részletesebben a Híd a munka világába
c. segédanyag foglalkozik, amely a Dobbantó program
honlapján, a szakmai anyagok fülre kattintva találha-
tó meg.

szociális kompetenciák

A szociális kompetenciák már létező és tökéletesítést
igénylő, illetve elsajátításra váró összetevői serdülő kor -
ban, amelyek mindvégig megjelennek a modulokban:
a) Saját érzések és gondolatok észlelése, kommuni-

kálása (önreflexió, énüzenet)
b) Egészséges pozitív önértékelés kialakítása és fenn-

tartása
c) Mások érzelmeinek és szándékainak észlelése, visz-

szatükrözése (aktív hallgatás)
d) Célok felismerése, célok kitűzése
e) Egyéni és társas problémamegoldás
f) Döntéshozatal
g) Tervezés, előrelátás, szabályok betartása
h) Feladatok lépésekben történő végrehajtása
i) Felelősségvállalás
j) Segítségnyújtás
k) Kezdeményezés és együttműködés páros és csopor-

tos feladathelyzetekben
l) Meghallgatás, tisztázás és érvelés együttes alkal-

mazása; vitakészség
m) Asszertivitás
n) Konfliktushelyzetekben az előbbiekben megjele-

nített proszociális készségek közül néhány össze-
tevő alkalmazása

A szociális kompetencia elsajátításának egy lehetsé-
ges formája az iskolai környezetben vezetett tema tikus
ön ismereti csoport. A csoportfoglalkozásokon életta -
pasz talatok és vitapontok, valamint a hozzájuk kap cso -

3. kötet – Bevezető Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok
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. Rehabilitációs Információs Centrum (RIC). Családsegítő központ. Könyvtárak információs szolgálatai. Ifjúsági irodák. Magán-munkaközvetítő irodák (diákmunka is)
e) Álláskeresési/Munkahely-keresési technikák. Célállás meghatározása. Munkáltatói-munkavállalói (állás vagy munka-

társ) keresési szokások. Önéletrajz, motivációs levél készítése. Hirdetésekre történő jelentkezés. Telefonálás. Felkészülés a személyes találkozásra . Felvételi beszélgetés, interjú . Béralku. Beilleszkedés, munkahelymegőrzés

Ezen tartalmaknál döntően a kiscsoportos feldolgozás
módszerei érvényesülnek, amelyekben a tanulóközpon -
tú foglalkozásvezetés alapelvei valósulnak meg, s ame-
lyekben a diákok aktivitása kap döntő szerepet.

A diákok számára a modulok során feldolgozott alap-
vető munkavállalói ismereteket összegzi Fehér Ildikó:
Munka-könyv zsebkönyv c. segédanyaga, amely a
Dob bantó program honlapján, a szakmai anyagok fülre
kattintva található meg.

Az alapvető munkavállalói ismeretekről a tanároknak
szánt háttérismereteit összegzi Fehér Ildikó: A munka
világa c. kiadványa, amely a Dobbantó program hon-
lapján, a szakmai anyagok fülre kattintva található
meg.

A nyolc modul

A nyolc modul során eltérő hangsúlyok és célok jelen-
nek meg.

Az első modul a tanévre történő ráhangolást, a cso-
porttagok egymással való megismerkedését és az isko-
la területén történő tájékozódásukat hivatott segíte-
ni. Módszertanilag elsősorban a tematikus önismereti
csoport vezetésének alapelvei érvényesülnek. Tartal-
milag az önismeret és egymás megismerése szintjén
jelennek meg az életpálya-építésben is szerepet ját-
szó szociális kompetenciák. Jellemzője e modulnak,
hogy 5 nap × 5 órát tartalmaz.

A második modul az érdeklődés és a képességek meg-
ismerését, az életpálya fogalmát, a közvetlen környe-
zet feltérképezését támogatja munkavállalói néző-
pontból, és célja, hogy a tanév során megismerésre
kerülő szakmacsoportok kiválasztását a csoport közö-
sen határozza meg. Éppen azért időben fontos, hogy
közvetlenül a tanév elején kerüljön megvalósításra.
Időtartamát tekintve 4 × 5 óra.

A 3–7. modulokban párhuzamosan jelennek meg az
alapvető munkavállalói kompetenciák és a szociális
kompetenciák, a fenti felsorolásokban ismertetett tar-
talmakkal. Modulonként 3 részmodul, minden részmo-
dul hatórás időtartamú. 

A nyolcadik modul a lezárásé, a tanév utolsó vagy utol-
só előtti hetében (egyéni választás szerint), amely rész-
ben az egész év portfóliótermékeinek kiválogatása a
személyesen kialakított szempontok szerint. Másrészt
az egymástól történő elköszönés kereteit adja meg a
tanulás és az élmények összegzésével egy rövid pro-
jekt keretében, illetve a személyes búcsút a diáktár-
saktól, a diákok és a tanárok egymástól.

A tArtAlmAk felépítése

Természetesen az a kívánatos, ha a pedagógus alkal-
mazkodik a diákcsoport sajátosságaihoz és az egyes
részterületek – csoportra jellemző mélységben törté-
nő – feldolgozási igényeihez. Éppen ezért ezt a modul-
tervet elsősorban keretként ajánljuk.

A 3–7. modulok két terület tartalmait vegyítik. Termé-
szetesen a szociális kompetenciák és az alapvető mun-
kavállalói ismeretek gondolati fonalai külön-külön egy-
ségként is kezelhetők. Ha ezt választja a pedagógus,
akkor is célszerű és javasolt az egyes területeken belül
a tartalmak egymásutániságát megtartani, mert egy-
másra épülnek. A könnyebb tájékozódás érdekében áll-
jon itt egy táblázat, amely a két területhez tartozó fog-
lalkozásokat jeleníti meg! (Egy foglalkozás időtartama
általában 45 perc vagy annak többszöröse.)
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Alapvető munkavállalói isme -
reteket nyújtó foglalkozások

Szociális kompetenciákat célzó
foglalkozások

3. modul

Hogyan
tájékozódjam az

emberek és az
intézmények

világában?

1. részmodul

Mit tudsz
magadról?
Mit tudsz
másokról?

5.
Munkahelyek típusai

és jellemzőik

1–4.
Az érzelmek felismerése,
megnevezése, különböző

embereknek más-más érzelmei
lehetnek, az önismeret és az

empátia alapvetése

2. részmodul

Emberek, helyek,
intézmények

2–4.
A szervezetek alapvető

jellemzői és a közöttük lévő
különbségek

1.
A társas és fizikai

környezetre vonatkozó
személyes preferenciák

3. részmodul

Képzeld el!
Tervezd meg!

Alakítsd!

2. és 4.
Különféle munkahelyek
válfajainak megismerése

1. és 3.
A változtatás, a saját arculatra

formálás megélése,
a tervkészítés megalapozása

4. modul

Segítőtárs-
kereső

1. részmodul

Egy csónakban
evezünk!

1–2.
Munkaügyi központok

regionális kirendeltségei,
Foglalkozási Információs

Tanácsadó (FIT), Rehabilitációs
Információs Centrum (RIC)

3–5.
Kezdeményezés és

együttműködés

2. részmodul

Én-mérleg

1–2.
A családsegítő központ

és a könyvtár

3–5.
A pozitív önértékelés

3. részmodul

Hogyan jutok
ötről a hatra?

1–2.
Ifjúsági irodák,

magán-munkaerőközvetítés,
diákmunka

3–5.
Előrelátás, tervkészítés

5. modul

Emelem a tétet

1. részmodul

Váll Alfréd

2.
A vállalkozói lét

1. és 3–4.
Asszertív kommunikáció

2. részmodul

Egyedül vagy
társakkal

2–3.
A vállalkozások típusai:

egyéni és társas vállalkozás;
a vállalkozói lét előnyei

1. és 4–6.
A konfliktusmegoldás
lehetséges stratégiái

Az egyes stratégiák előnyei
és hátrányai

3. részmodul

Vállalkoznék,
de mire?

1.
A vállalkozás jellemző

tevékenységei, vállalkozás
indítása

2–4.
Konfliktusok problémaként

történő kezelése
és megoldásuk



Alapvető munkavállalói isme -
reteket nyújtó foglalkozások

Szociális kompetenciákat célzó
foglalkozások

6. modul

Megnézem,
mit írok alá

1. részmodul

Munkába/lépek

4–6.
A munkaviszony létesítésének

és megszűnésének alapvető
szabályai

A munkaszerződés
A munkavállalással kapcsolatos

jogszabályok

1–3.
Értékek

Célok típusai, célok
megfogalmazása

2. részmodul

Az adó ad!

1–2.
A társadalombiztosítás,

a magánnyugdíj-pénztár és az
adózás szabályai

A bérjegyzék tartalma

3–5.
Döntéshozatal, következmények

és előrelátás
A panaszemelés

3. részmodul

Munkahelyi
jogoskodó

1–2.
A munkavállalók jogai,

jogorvoslás: munkaügyi
döntőbíróság

3–5.
Döntéshozatal, következmények

és előrelátás
A panaszemelés

7. modul

Az egyik ajtón
ki, a másikon be!

1. részmodul

Felkészülni...

1–3.
Álláskeresési technikák,

célállás megjelölése

4–6.
Segítség nyújtása és kérése

2. részmodul

Vigyázz... kész?

1–3.
Önéletrajz írása, telefonálás,

felkészülés az interjúra

4–6.
Segítség nyújtása és kérése

A vita

3. részmodul

Rajt!

1–2.
A felvételi beszélgetés,

az állásinterjú, a béralku
kérdése, a munkahelyi

beilleszkedés és a munkahely
megőrzése

3–5.
A stressz és kezelése

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 3. kötet – Bevezető
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mellékletek

Minden részmodulnál 1-től kezdődik a sorszámozá-
suk. A modul leírásában található táblázat a mellékle-
tek címéről és sorszámáról ad tájékoztatást, valamint
a fajtájáról (feladatlap, információs lap, megoldókulcs
vagy éppen digitális melléklet CD-n). A mellékletek
mindegyikén található jelzés arra vonatkozóan, hogy
kinek szól. Amennyiben a pedagógus (tanár) számára
készült, akkor „T” jelzésű, illetve a diákoknak szólók
„D” jelzésűek. Utóbbiak esetében minden diák egyet-
egyet kap az adott mellékletből. 

A „Csx” jelű lap (ahol x egy szám) jellemzően a diákok
csoportjának adandó mellékletet jelent, a „Cs” után ál -
ló szám jelzi, hogy maximum hány csoport alakítása
javasolt az adott feladat elvégzése során. Ritkább eset-
ben a „Cs” jelzés egy differenciált feladatadást le he tő -
vé tevő feladatlapsort jelent, ahol a „Cs” után álló szám
csupán azt jelzi, hogy hány példány szükséges ah hoz,
hogy egy 16 fős csoport számára elég legyen. A fel adat -
leírás minden esetben egyértelművé teszi a mellékle-
tek felhasználását.

A mellékletek közül érdemes a csoportalakításhoz
vagy a szerep meghatározásához használt tanári (T)
vagy „Cs1” jelzésű mellékleteket laminálni vagy más
módon tartósabbá tenni.

Több modulban van digitális melléklet is. A „Digitális
melléklet” CD A munka világával kapcsolatos modu-
lok mellékletein kívül tartalmazza az Alapvető mun-
kavállalói és életpálya-építési modulok digitális mel-
lékleteit is, jellemzően PowerPoint-bemutatókat.

3. kötet – Bevezető Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok
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1. modul – Átlépek egy küszöbön (ÉP_01) Összesen: 5 × 5 tanóra

1. részmodul – Bemelegítés (5 tanóra)
A csoporttagok megismerkedésének kezdeti lépéseit tartalmazza (pl. névtanulás, az iskola épületének és
szol gáltatásainak felfedezése). A nap tevékenységeinek középpontjában az elemi énbemutatás áll. 

2. részmodul – Ismerj meg! (5 tanóra)
A megismerést nehezítő és a kommunikációt torzító kommunikációs tényezők tudatosítása mellett, az
ismerkedést támogató további feladatok jelennek meg a nap folyamán. Egyik központi feladata e napnak az
együttdolgozás során megvalósítandó kommunikációs szabályok rögzítése.

3. részmodul – Ami közös bennünk (5 tanóra)
A csapatépítés azon előfeltételként szükséges elemeinek megteremtését célozza, amely a közös jellemzők
azonosításán keresztül törekszik az ön- és társismeret növelésére. Ennek megkönnyítését szolgálja egy film
részleteinek megtekintése és feldolgozása, amely egy valós történeten alapszik, és a hátrányos helyzet
leküzdésére irányuló kitartó erőfeszítést mutatja be.

4. részmodul – Együtt könnyebb (5 tanóra)
A csapatépítés bizalmi tőkéjét igyekszik megteremteni közös játékokkal és tevékenységekkel amellett, hogy
további, ismerkedést szolgáló gyakorlatokat tartalmaz.

5. részmodul – Egy csapat vagyunk! (5 tanóra)
A csoport tagjainak közös élményeire alapozva a csoport csapattá alakításához járul hozzá. E napon a cso-
porttá szerveződés külső szimbólumainak megteremtése kerül a figyelem középpontjába és az, hogy a cso-
port több, mint a tagok egyszerű összessége.

2. modul – Keresem a célomat (ÉP_02) Összesen: 4 × 5 tanóra

1. részmodul – Átváltozások (5 tanóra)
Az életpálya-építés fogalmának tudatosítását tűzi ki célul ez a részmodul. Ennek keretében az életút jellemző
állomásainak azonosítása, az ismétlődő elemek felismertetése, az egész életen át tartó tanulás szerepének
tudatosítása történik meg. Mindezek eredményeként az életpálya folyamatjellegének hangsúlyozása valósul
meg.

2. részmodul – Ami érdekelne (5 tanóra)
Az életpálya-építés és a munka világának kulcsfogalmai kerülnek tisztázásra oly módon, hogy megalapozza
azt a konszenzusos döntést, amelynek eredményeképpen a tanulók eldöntik, hogy a tanév során mely szak-
macsoporthoz kapcsolódva fognak munkahelyeket meglátogatni. Megvalósul a településtérképezés elő -
készítése a térképhasználat és a konkrét feladattípusok begyakorlásával.

Részletes taRtalomjegyzék

alapvető munkavállalói és életpálya-építési
modulok i.



3. részmodul – Térképezzük fel! (5 tanóra)
A település-térképezés közvetlen előkészítése, megvalósítása és prezentáció keretében annak bemutatása
és értékelése.

4. részmodul – Erősségeim (5 tanóra)
Az életpálya-építésben szerepet játszó, az önismeretre építő és a pályaismeretet feltételező tényezők
azonosítása. Az ezen tényezők között fennálló dinamikus kapcsolat megértése. A saját fizikai, szellemi-kog-
nitív képességek, jellemzők és személyiségvonások megismerése és ezek hozzákapcsolása a pályák jellemző
dimenzióihoz.

3. modul – Hogyan tájékozódjam az emberek
és az intézmények világában? (ÉP_03) Összesen: 3 × 6 tanóra

1. részmodul – Mit tudsz magadról? Mit tudsz másokról? (6 tanóra)
Ez a részmodul egyrészt az érzelmek felismerésével, megnevezésével és annak felismertetésével foglalkozik,
hogy ugyanazon helyzetben a különböző embereknek más-más érzelmei lehetnek, azaz az önismeret és az
empátia alapvetése történik meg. Másrészt a modul az alapvető munkavállalói ismeretek körében a munka-
helyek típusaival és jellemzőivel foglalkozó egység bevezetéséül szolgál.

2. részmodul – Emberek, helyek, intézmények (6 tanóra)
A részmodul a helyek, terek és tevékenységek összefüggéseire mutat rá, annak tudatosítása, hogy a diák
milyen tereket/helyeket kedvel.

3. részmodul – Képzeld el! Tervezd meg! Alakítsd! (6 tanóra)
A változtatás, a saját arculatra formálás lehetőségének megélése, annak tudatosítása, hogy nem feltétlenül
csak pénz kérdése, hogy milyen a környezetünk. A tervkészítés alapjainak bevezetése.

4. modul – Segítőtárs-kereső (ÉP_04) Összesen: 3 × 6 tanóra

1. részmodul – Egy csónakban evezünk! (6 tanóra)
A részmodulban a tanulók megismerkedhetnek a munkaügyi központok regionális kirendeltségeinek fel -
adataival, valamint a Regionális Munkaügyi Központok által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatásokkal.
A Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) öninformációra épülő, komplex szolgáltatást nyújtó hely, amely
elsősorban a pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló személyek széles körű tájékoztatatását, helyes döntését
segíti elő. A Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) a megváltozott munkaképességű, egészségi problémá-
val rendelkező személyek számára széles körű információt nyújtó hely. Tapasztalatot szerezhetnek arról, milyen
mértékben birtokolják a szociális kompetenciák elemei közül a kezdeményezést és az együttműködést.

2. részmodul – Én-mérleg (6 tanóra)
A részmodul célja a családsegítő központ által nyújtott szolgáltatások bemutatása, amelynek feladata az
életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés
ellátása. További cél a tanulók számára elérhető könyvtárak információs szolgáltatásainak és a szolgáltatá-
sok igénybevételi lehetőségének megismerése. – Itt találkoznak a diákok a szociális kompetenciák egyik
központi elemével, a pozitív önértékeléssel. A pozitív önértékelés több más kompetenciára is hatást gyako-
rol, ilyenek: asszertivitás, együttműködés, felelősségvállalás, döntéshozatal, tervezés, célkitűzés.
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3. részmodul – Hogyan jutok ötről a hatra? (6 tanóra)
A részmodul az ifjúsági irodák által nyújtott szolgáltatásokat mutatja be. Az ifjúsági irodák célja, hogy a fia -
talok és a fiatal felnőttek számára segítséget nyújtsanak az életük során felmerülő gondjaik, problémáik és
konfliktusaik megoldásában, információs igényeik kielégítésében. Feladatuk a közérdekű információs és tanács -
adó szolgáltatások megszervezése, időszaki kiadványok szerkesztése és közösségi adatbázisok kialakítása; is -
kolai szabadidős tevékenységek segítése, valamint kezdeményezések támogatása. A részmodul további célja a
magán munkaerő-közvetítő, munkaerő-kölcsönző irodák által nyújtott szolgáltatások bemutatása, valamint
foglalkozik a diákmunka főbb szabályaival is. Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló szolgáltatásokat hatékonyan
igénybe is tudják venni a diákok, a szolgáltatások ismeretén túl szükséges előre látniuk saját igényeiket, tudatos
tervet felállítaniuk arról, hogy milyen információk megszerzését tűzik ki célul. A kapott válaszok függvényében
pedig tudni kell módosítaniuk terveiket, alkalmazkodniuk kell a kialakult új helyzethez. 
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