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Elméleti áttekintés

Elméleti áttekintés
1.1. Bevezetés, a projekt céljainak bemutatása, az alkalmazott módszertan leírása

1.2 Háttérelemzés, kifejezetten a magyar viszonyokra építve

Tisztelt Pedagógusok, Pályaválasztási referensek!
Tisztában vagyunk azzal, hogy a szülők mellett leginkább az Önök kezében van a felnövekvő nemzedék
pályaválasztása! Egy olyan fordítókorongot mozgathatnak, amely az egyén számára az egész életet
befolyásolja. A pályaválasztással sok minden eldől az életben. Aki dolgozik, nem csak jövedelmet szerez
és adót fizet, - bár ez a munkaalapú demokratikus társadalom fundamentuma - de a hasznos tevékenysége
révén a megbecsülés és öröm forrásaként kisugárzik a körülötte élőkre és a társadalom egészére!
A felelősség óriási, a teher nagy! Amiben mi bízunk az a pedagógusi éleslátás és segítség, főleg azoknak
a családoknak és gyerekeknek, ahol a szülőkben a pályaválasztási képesség gyenge vagy téves alapokon
nyugszik! Ismerjük itt is a káros beidegződéseket: „legyél az, ami az apád”, „legyen diplomád, mindegy
hogy milyen” és még sorolhatnánk! A pályaválasztás során a jövőt is figyelembe kell venni, látni kell az
embert és a világot, ami körbevesz.

Már beszéltünk róla, hogy életünk egyik legfontosabb döntése a megfelelő pálya kiválasztása. Nem csoda,
hogy minden második magyar fiatal ezt megoldhatatlan kihívásként éli meg. Ez azt jelenti, hogy ódzkodnak
meghozni ezt a nagy horderejű döntést, szorongással, félelemmel tölti el őket, ezért segíteni kell nekik.
A gyakran kritizált, elkényeztetett, önállótlan nemzedéknek kikiáltott generáció ugyanis nagyon nehéz
helyzetben van. A gyakori gazdasági-társadalmi változások befolyásolják a képzést, a lehetőségeket, nehezítik
a felkészülést, minden bizonytalan, élethosszig tartó biztos állásra sem számíthatnak. Ugyanakkor a felgyorsult
és változó igények az oktatási rendszert sem kímélik.
Fiatalok és a munka világa

Tehát a kulcs, a gyermekek egyéni készségeinek, képességeinek és személyiségének ismerete alapján
a lehetőségek tárának megmutatása, és annak a történelmileg változó és világgazdasági környezetben
beágyazódott munkaerő-piaci igényekhez való igazítása.

Ellentmondásos az “y” és a “z” generációk kapcsolata a munka világával. Több jelenség figyelhető meg egyszerre,
a fiatalok egyik része szívesen dolgozna az iskola mellett, mert a család nem tudja támogatni és szeretne tapasztalatokat szerezni, illetve keresik a lehetőségeket a tanulmányaik befejeztével. Ám a gazdasági nehézségekkel küzdő
munkaerőpiacon sokkal kisebb az irántuk való igény - ez a diákmunkáknál is tetten érhető - és a vállalatok velük
szemben támasztott magas elvárásainak sem könnyű megfelelniük.

Az Ausztria – Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Female
Cooperation“ („Női együttműködés“) fejlesztése a műszaki szakmákban való női egyenjogúsági program
azért indult el, mert a határ két oldalán elismerték ezt a kérdést. Mindenki érzékeli, aki itt él, ha máshol
nem családjában a helyi, térségi munkaerő-piaci helyzetet. Gondoljunk csak az ausztriai vendéglátóhelyekre, ahol jobbára magyar felszolgálók és szakácsok dolgoznak, ennek következményeként ezek a
szakmák mára már nálunk hiányszakmák lettek.

A fiatalok döntő része azonban nem akar felnőtté válni, kilépni a munka világába, szembesülni a valósággal,
a felelősséget vállalni tetteiért, továbbá nem ambíciózus, nincsenek céljaik, tele vannak bizonytalansággal.
Ők azok, akik bele-bele kapnak képzésekbe, elhúzzák a felsőoktatási tanulmányaikat, sodródnak az árral. Előfordulhat érettségit követően, vagy akár szakmatanulás végén, hogy sokkal erőteljesebben van jelen a 22-27-30 éves
főiskolások, egyetemisták körében.

A női munkavállalási lehetőségek és berögződések, a múltbéli folyamatok az elmúlt húsz évben gyökeresen
átalakultak. Ma a régió foglalkoztatási húzóágazatai az autóipar, gépgyártás elektronikai iparágak, főleg a
műszaki ismeretekkel bíró munkavállalókat keresik. Ezekre az állásokra a bővülő termelési kapacitások miatt
szinte mindig hiányzik munkaerő, olyannyira, hogy nem csak nálunk, hanem az európai országokban is
előtérbe kerül a női foglalkoztatás lehetőségének erősítése.
Ez a kézikönyv olyan eszközt akar az Önök kezébe adni, amely segítséget nyújt, hogy a 13-15 év közötti
lányok érdeklődését a műszaki szakmák felé is fordítsa. Ezek a szakmák a társadalomban egyértelműen
férfias szakmaként vannak a köztudatban, ezeket az előítéleteket és berögződéseket szeretnénk a
Módszertani Kézikönyv segítségével eloszlatni és a pályaválasztás előtt álló lányokat arra buzdítani, hogy
személyiségüknek és érdeklődési körüknek megfelelően bármely szakmát szabadon válasszák.
Egy dinamikus gazdasági fejlődés alapját a cégek szakképzett dolgozói képezik. A tudományos és
műszaki területeken való szakképzett alkalmazottak hiánya új utakat igényel a fiatalok szakmai
orientációja során. Számos fiatal, különösen lányok és fiatal nők számára a szakma kiválasztásakor egy
nagyon szűk lehetőségi spektrum áll rendelkezésre. Sokan közülük kevés vagy semmilyen információval
nem rendelkeznek a műszaki szakmák jellemző tevékenységeiről, folyamatairól.
A FEMCOOP projekt célja, hogy ösztönözze a fiatal nőket és lányokat, valamint a következő női
nemzedéket a tudományos és műszaki területek szakmáinak elvégzésére
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Ifjúság: fogyasztók, de még nem nőttek fel
Ezen fontos döntések meghozatala, az önállósodás, ami egyre nehezebbé vált az elmúlt 10-15 évben. Ennek
hátterében, sok tekintetben a posztindusztriális társadalom áll, amely a korai fogyasztást, és a kései serdülőkort,
felnövést erősíti. Ezt hívják a szociológusok az életidő kettős mozgásának. A mai fiatalokra tehát jellemző, hogy
bár korán fogyasztóvá válnak, nehezen kötelezik el magukat, amely a késői teljes állás vállalásában és családalapításban is tetten érhető.
Mindkét jelenség univerzális gazdasági érdekeken nyugszik, amely a posztindusztriális társadalom
következménye. Ezen társadalom legfontosabb jellemzője a késleltetés kialakulásához vezető tömeges
alulfoglalkoztatottság rendszere. A munkahelyek számának csökkenése pedig arra kényszeríti a
fiatalokat, hogy minél később és minél rugalmasabban lépjenek be a munka világába. Mindez a rugalmas munkavállalási formára, az önfoglalkoztatásra ösztönzi a fiatalokat.
A karrier vagy családalapítás
A félévszázadra visszatekintő, több mint 16 ezer fő megkérdezésén alapuló, bizonyos életeseményeket
vizsgáló (önálló egzisztencia kialakítása, munkahely, házasság, gyerek) reprezentatív Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vizsgálatából az derül ki, hogy az utóbbi évtizedekben nagyon megváltozott a felnőtté válás
folyamata. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy a rendszerváltást követő első tíz évben megfeleződött a
“felnőtt” 25 évesek aránya. Ez annyit jelent, hogy míg 1989 körül a 25 évesek 40 százalékának volt
munkahelye, gyereke, és házastársa, addig 1999-2000 környékén már csak 20 százalékáról volt ez
elmondható. Tehát a mai tendenciák mutatják, hogy a magyar fiatalok később vállalják fel a felnőtti szerepeket.
Az adatok szerint az életutak/életesemények tekintetében is nagyon tagolt a társadalom: míg 25 évesen az
általános iskolát végzettek 76 százaléka volt házas, 66 százaléka gyerekes, addig a diplomásoknál ez a két
arány csupán 58 illetve 35 százalék. A mai generációkra nyomasztóan hat a sok “kell”: tanulniuk kell, el kell
4
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helyezkedniük, be kell futniuk, miközben fontos dolgok - gyerek és párkapcsolat - kimaradnak az életükből. Egy másik, kétezer frissdiplomással készített felmérésből kiderül, hogy a nappali tagozaton végzett 25
évesek hatvan százaléka magányos, nem tud beszámolni párkapcsolatról, nemhogy gyerekről. Tehát a diplomás
25-35 éves korosztálynak az élete legnagyobb részét a munka és a tanulás közötti lavírozás tölti ki.

1.3 Azoknak a szakmáknak a felsorolása, amelyek Magyarországon a technikai, műszaki
szakmák közé sorolhatók, ugyanakkor lányok-nők által is végezhetők

Fontos lenne a megfelelő tájékoztatás
Mindeközben az iskola sem áll a helyzet magaslatán, már ami a pályaorientációt, tájékoztatást illeti, a családok
pedig a létért küzdenek, ezért egyik helyről sem kapnak érdemi segítséget a pályaválasztáshoz. Pedig ennél a
döntésnél a legnagyobb probléma az önismeret, az információ, a jövő-, és pályaismeret hiánya, gyakori az
illúziókergetés.
A szakemberek ugyanis gyakran tapasztalják, hogy a fiatal nem megalapozottan, tudatosan, információk
birtokában dönti el, hogy hol tanul tovább, hanem például a média, a barát-barátnő - a személyes kapcsolatokon
keresztüli biztonság keresés miatt - vagy a családi modell követésével indul el egy adott irányba. Míg más
a pályaválasztáskor csak azt veszi figyelembe, mely intézményekben számítják be az általa szeretett és
általa szerzett magas pontszámú tantárgyakat. Ugyanakkor nem ismeri a választott szakmával együtt járó
életmódelemeket és élményeket, csak a gyakorlaton szembesül a valósággal: nem neki való az adott (divat) szakma, nem is érdekli igazán, a képességei sem illeszkednek a kívánalmakhoz vagy pedig az adott szak elvégzése után
nincsen helye a munkaerőpiacon. Ekkor már sokkal nehezebb vagy drágább pályát váltani, módosítani. Sok végzős a szakma megszerzése után tudatosítja mindezt.

A pedagógusok számára is néha nehéz meghatározni, hogy mely szakképesítés mit jelent, milyen
munkaköröket lehet egy-egy szakmával betölteni.
Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) az, mely tartalmazza a Magyar állam által elismert szakképesítéseket. 2012-ben az OKJ strukturális átalakítása a szakképzési rendszer átalakítására és
gazdasági igényekkel való összehangolására irányuló kormány koncepcióval, illetve a nemzeti
köznevelésről valamint a szakképzésről szóló törvény kiadásával összhangban történt. Ez a jegyzék
jelenleg 493 db szakképesítést/szakképesítés-ráépülést valamint 152 db rész-szakképesítést tartalmaz.1
Minden szakképesítésnek van egy azonosító száma, mely 7 számjegyből áll.
Sajnos az sem midig behatárolható, hogy melyik szakma milyen bemeneti kompetenciára épül,
valamint az sem, hogy milyen végzettséget és elhelyezkedési lehetőséget biztosít.
Pl.: OKJ 34 521 03 gépi forgácsoló

Munka becsülete, mint legenda

Szint

34

Tanulmányi terület

521

Sorszám

03

Kutatások szerint a mai fiatalok (“y generáció”) a kicsit idősebbekhez képest (“x generáció”) lényegesen
szkeptikusabbak. A tisztességtelen utat, az ügyeskedést, az összeköttetést felülértékelik az életben való
boldogulásnál. Az idősebbek jobban hisznek a vállalkozó szellemben, a becsületben, az erkölcsben, a tudásban,
a kemény munkában. Ezek mintha háttérbe szorulnának a mai fiataloknál. Ez is egy következménye az
életutakat meghatározó döntések késleltetésének és ennek következtében például a magány elterjedésének.

Szakképesítések/
szakképesítés-ráépülések
megnevezése

Gépi forgácsoló

Szakmacsoport

5

Az ifjúságszociológusok vizsgálatai szerint ennek a jelenségnek a hátterében a posztmodern,
globalizálódó társadalom általános hatásai húzódnak meg. Sokan közülük mélyszegénységben élnek, akiknek a
mindennapi betevő is komoly fejtörést okoz. Gyakran szüleik legsúlyosabb problémája, hogy valaha is valamilyen
jövedelemszerző tevékenységhez jussanak és ugyanezt gondolják gyermekeik jövőjéről is.

Iskolai rendszerű képzési idő

3 év

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

960-1440 óra

A képzés munkarendje

N,E,TK
(Nappali, Esti,
Tanfolyami Képzés)

Kettős hatás figyelhető meg: egyes vélemények szerint drasztikusan csökkent a munka társadalmi presztízse, lassan eltűnik a tisztes munka mítosza, más szempontból meg éppen felértékelődött a hasznos munka értéke a válság
nyomán drasztikusan megnövekedett munkanélküliség hatására.

1-2. számjegy a szakképesítés szintje:
34 középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül,
jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg
1

2014. évi Országos Képzési Jegyzék (hatályos: 2014.06.05-től)

Szakképesítés: Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a szakmai és vizsgakövetelménye jellemzően több saját modult, illetve más szakképesítéssel
közös modul(oka)t is tartalmazhat.
Részszakképesítés: Legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza.
Szakképesítés-ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül, jellemzően saját modul(oka)t tartalmaz, újabb munkakör(ök) ellátására képesít.
Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai előképzettségként elfogadható szakképesítésre is ráépülhet.
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3-4-5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe:
521 Műszaki, ipari és építőipari képzések, Gépgyártás, műszer- és fémipar

A rengeteg szakma közül segítségként kiválasztottuk azokat, melyeket fiús szakmáknak vélnek, de jelenleg a munkaerő-piaci igények szerint az iskolák nagyon szívesen fogadnak
lányokat is, tehát fiús-lányos szakmák egyaránt.
Iskolai rendszerű
képzési idő

Iskolarendszeren
kívüli képzési
idő

522

01

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

6

XI

1 év

480-720

N, E, TK

525

01

Autóelektronikai műszerész

13

XXII

2 év

960-1440

N, E, TK

34

521

01

Autógyártó

2

IX

3 év

960-1440

N, E, TK

54

523

01

Automatikai technikus

6

IX

2 év

960-1440

N, E, TK

54

525

02

Autószerelő

13

XXII

2 év

960-1440

N, E, TK

55

525

01

Autótechnikus

13

XXII

1 év

480-720

N, E, TK

55

523

05

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

6

XII

-

400-600

TK

35

521

01

CNC gépkezelő

5

IX

1 év

480-720

N, E, TK

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10.000
Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben, tanulmányi eredmény alapján a következőképp alakul:

55

524

01

Drog- és toxikológiai technikus

8

XV

1 év

480-720

N, E, TK

34

522

01

Elektromechanikai műszerész

6

XI

3 év

960-1440

N, E, TK

34

522

02

Elektromos gép- és készülékszerelő

6

XI

3 év

960-1440

N, E, TK

34

522

03

Elektronikai műszerész

3

XI

3 év

960-1440

N, E, TK

54

523

02

Elektronikai technikus

6

IX

2 év

960-1440

N, E, TK

55

523

01

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltet ő technikus

6

XII

-

400-600

TK

55

523

02

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

6

XII

-

400-600

TK

• 2,51 és 3,00 között van, az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó
• 3,01 és 3,50 között van, az ösztöndíj mértéke 15.000 Ft/hó
• 3,51 és 4,00 között van, az ösztöndíj mértéke 20.000 Ft/hó
• 4,01 és 4,50 között van, az ösztöndíj mértéke 25.000 Ft/hó
• 4,51 és 5,00 között van, az ösztöndíj mértéke 30.000 Ft/hó

52

582

01

Emelőgép-ügyintéző

5

IX

-

320-480

TK

32

582

02

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)

5

IX

-

90-140

TK

34

582

03

Épület- és szerkezetlakatos

5

IX

3 év

960-1440

N, E, TK

54

582

01

Épületgépész technikus

5

VIII

2 év

960-1440

N, E, TK

34

521

02

Finommechanikai műszerész

5

IX

3 év

960-1440

N, E, TK

54

521

03

Gépgyártástechnológiai technikus

5

IX

2 év

960-1440

N, E, TK

34

521

03

Gépi forgácsoló

5

IX

3 év

960-1440

N, E, TK

34

525

02

Gépjármű mechatronikus

13

XXII

3 év

960-1440

N, E, TK

Ösztöndíjjal támogatott hiány-szakképesítések listája a három megyében. A felsorolás nem teljes,
a táblázatban azok szerepelnek, amelyeket lányok számára is ajánlanak:

34

521

05

Gyártósori gépbeállító

5

IX

3 év

960-1440

N, E, TK

34

521

06

Hegesztő

5

IX

3 év

960-1440

N, E, TK

34

521

04

Ipari gépész

5

IX

3 év

960-1440

N, E, TK

34

525

03

Járműfényező

13

XXII

3 év

960-1440

N, E, TK

34

525

04

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

13

XXII

3 év

960-1440

N, E, TK

Hiányszakmák 2015/16. tanévben

7

34 582 03

Épület- és szerkezetlakatos

34 521 03

Gépi forgácsoló

34 521 06

Hegesztő

34 521 04

Ipari gépész

34 521 07

Járműipari fémalkatrész-gyártó

34 582 08

Kőműves és hidegburkoló

34 523 01

Mechatronikus-karbantartó

34 521 10

Szerszámkészítő

34 522 04

Villanyszerelő

Győr-MosonSopron

x
x
x
x
x
x

x

Vas

Zala

34

525

05

Járműkarosszéria készítő, szerelő

13

XXII

3 év

960-1440

N, E, TK

34

525

06

Karosszérialakatos

13

XXII

3 év

960-1440

N, E, TK

x
x
x
x

x
x
x

32

852

02

Kéményseprő

5

XVI

-

800-1000

TK

54

523

03

Közlekedésautomatikai műszerész

13

XXII

2 év

960-1440

N, E, TK

54

523

04

Mechatronikai technikus

5

IX

2 év

960-1440

N, E, TK

34

523

01

Mechatronikus-karbantartó

6

XI

3 év

960-1440

N, E, TK

34

525

07

Motorkerékpár-szerelő

13

XXII

3 év

960-1440

N, E, TK

32

521

04

Órás

6

IX

-

240-260

TK

55

524

04

Papíripari technikus

8

XIV

1 év

480-720

x
x
x
x

N, E, TK

34

525

02

Számítógép-szerelő, karbantartó

7

XIII

3 év

960-1440

N, E, TK

34

521

10

Szerszámkészítő

5

IX

3 év

960-1440

N, E, TK

x
x

54

523

05

Távközlési technikus

6

XII

2 év

960-1440

N, E, TK

55

863

02

Vadászpuska műves

5

IX

1 év

480-720

N, E, TK

55

525

03

Vasútijármű-technikus

13

XXII

1 év

480-720

N, E, TK

54

524

02

Vegyipari technikus

8

XV

2 év

960-1440

N, E, TK

34

522

04

Villanyszerelő

6

XI

3 év

960-1440

N, E, TK

Sorszám

Szint

Ma Magyarországon a szakmaszerkezeti döntés hivatott érvényesíteni a munkaerő-piaci igényeket
az állam által támogatott képzések körében, figyelembe véve a gazdasági trendeket is. Közvetlen
célja, hogy fenntartótól függetlenül ne kaphasson állami támogatást egy iskola sem olyan
képzésre, amelyre a munkaerőpiacnak nincs szüksége. A döntés másik eleme az úgynevezett
hiány-szakképesítések megyénkénti meghatározása, amely a fiatalok piacképes szakmaválasztását is orientálja, ugyanis a hiányszakmát tanulók szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.

Szakképesítések/
szakképesítés-ráépülések megnevezése

A képzés
munkarendje

Ágazati
besorolás

35
54

Terület szerint 22 szakmacsoportot jelölnek meg. Ez segíthet a diák érdeklődési körének megfelelő szakmák közötti keresgélésben. A gépi forgácsoló esetében az 5, azaz a gépészet.

Tanulmányi
terület

Szakmacsoport

6-7. számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma (01-....)
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ÉPÜLET ÉS SZERKEZETLAKATOS

GÉPI FORGÁCSOLÓ

Jellege:
OKJ száma:
Szakmacsoport (5.):
Képzéshez szükséges:
Bemeneti feltételek:

Szakképesítést ad
34 582 03
Gépészet
Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági
Képzéshez szükséges bemeneti feltételek

Jellege:
OKJ száma:
Szakmacsoport (5.):
Képzéshez szükséges:
Bemeneti feltételek:

(alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények)

Képzési idő iskolarendszerben:
Elmélet/gyakorlat aránya:

3 év
30/70 %

(alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények)

Képzési idő iskolarendszerben:
Elmélet/gyakorlat aránya:
FEOR száma, megnevezése::

A szakma rövid leírása: Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat,
csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti
fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

Szakképesítést ad
34 521 03
Gépészet
Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági
Képzéshez szükséges bemeneti feltételek
3 év
30/70 %
7323 Forgácsoló

FEOR száma, megnevezése: 7321 Lakatos

A szakma rövid leírása: A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású,
többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló
gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: bányalakatos, darulakatos, díszlet-lakatos,
gépbeállító lakatos, géplakatos, karosszéria lakatos, lemezlakatos, szerkezetlakatos

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: forgácsoló, esztergályos, fúrós, gyalus, marós, NC,
CNC gépkezelő, szikraforgácsoló

FEOR száma, megnevezése: 7515 Építményszerkezet - szerelő
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
épület - (és építményszerkezet) - szerelő (magasépítés); épületszerkezet - szerelő, szerkezeti szerelő

SZEMÉLYES
KOMPETENCIÁK

TÁRSAS
KOMPETENCIÁK

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

SZAKMAI
KÉSZSÉGEK

Felelősségtudat

Visszacsatolási készség

Rendszerező képesség

Információforrások kezelése

Szabálykövetés

Irányíthatóság

Körültekintés,
elővigyázatosság

Biztonsági szín- és alakjelek

Döntésképesség

Irányítási készség

Helyzetfelismerés

Olvasott szakmai szöveg
megértése

SZEMÉLYES
KOMPETENCIÁK

TÁRSAS
KOMPETENCIÁK

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

SZAKMAI
KÉSZSÉGEK

Felelősségtudat

Visszacsatolási készség

Rendszerező képesség

Információforrások kezelése

Szabálykövetés

Irányíthatóság

Körültekintés,
elővigyázatosság

Olvasott szakmai
szöveg megértése

Önfejlesztés

Kapcsolatteremtő készség

Logikus és Analitikus
gondolkodás

Köznyelvi olvasott szöveg
megértése

Döntésképesség

Irányítási készség

Helyzetfelismerés

Elemi szintű
számítógép használat

Szervezőkészség

Határozottság

Információgyűjtés

Elemi szintű számítógép
használat

Határozottság

Kommunikációs készség

Figyelem-összpontosítás

Köznyelvi beszédkészség

Önfejlesztés

Kapcsolatteremtő készség

Logikus gondolkodás

Információforrások kezelése

Szervezőkészség

Határozottság

Információgyűjtés

Köznyelvi beszédkészség

Pontosság

Együttműködési készség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi
szabályok

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Nyelvi magabiztosság

Analitikus gondolkodás

Munkabiztonsági eszközök,
felszerelések használata

Önállóság

Irányíthatóság

A gépek, berendezések,
szerszámok használati és
kezelési utasításai

Megbízhatóság

Kreativitás

Gépek, berendezések,
szerszámok szakszerű
használata

Térlátás

Határozottság

Biztos kéztartás

Együttműködési készség

Figyelem-összpontosítás

Információforrások kezelése

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Munkabiztonsághoz
kapcsolódó jelképek,
szimbólumok, színjelölések
értelmezése

Gyakorlatias feladatértelmezés

Gépek, berendezések,
szerszámok szakszerű
használata

Módszeres munkavégzés

Elsősegélynyújtás
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HEGESZTŐ

IPARI GÉPÉSZ

Jellege:
OKJ száma:
Szakmacsoport (5.):
Képzéshez szükséges:
Bemeneti feltételek:

Szakképesítést ad
34 521 06
Gépészet
Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági
Képzéshez szükséges bemeneti feltételek

Jellege:
OKJ száma:
Szakmacsoport (5.):
Képzéshez szükséges:
Bemeneti feltételek:

(alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények)

(alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények)

Képzési idő iskolarendszerben:
Elmélet/gyakorlat aránya:
FEOR száma, megnevezése::

Képzési idő iskolarendszerben:
Elmélet/gyakorlat aránya:
FEOR száma, megnevezése::

3 év
30/70 %
7325 Hegesztő, lángvágó

A szakma rövid leírása: Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill.
fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: autogénhegesztő, autogénvágó, elektromosívhegesztő, elektromosív-vágó, fedőporos hegesztő, forrasztó, kemény forrasztó, lágyforrasztó,
lánghegesztő, NC- vezérlésű lángvágógép kezelője, plazmahegesztő, ponthegesztő

SZEMÉLYES
KOMPETENCIÁK

TÁRSAS
KOMPETENCIÁK

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

SZAKMAI
KÉSZSÉGEK

Pontosság

Irányíthatóság

Gyakorlatias feladatértelmezés

Köznyelvi olvasott szöveg
megértése

Önállóság

Határozottság

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Köznyelvi szöveg
fogalmazása írásban

Szabálykövetés

Irányítási készség

Körültekintés,
elővigyázatosság

Elemi szintű
számítógép-használat

Döntésképesség

Közérthetőség

Figyelem-összpontosítás

Információforrások kezelése

A szakma rövid leírása: Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása,
karbantartása, üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel összefüggésben alkatrész
felújítási, szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs tevékeny-ségek végzése.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: bányalakatos, darulakatos, díszletlakatos, épületszerkezet lakatos, gépbeállító lakatos, lemezlakatos, öntödei géplakatos, szerkezetlakatos, vas-és
fémszerkezeti lakatos

TÁRSAS
KOMPETENCIÁK

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

SZAKMAI
KÉSZSÉGEK

Felelősségtudat

Visszacsatolási készség

Rendszerező képesség

Információforrások kezelése

Szabálykövetés

Irányíthatóság

Körültekintés, elővigyázatosság

Biztonsági szín- és alakjelek

Döntésképesség

Irányítási készség

Helyzetfelismerés

Olvasott szakmai szöveg
megértése

Önállóság

Kapcsolatteremtő készség

Logikus és analitikus gondolkodás

Köznyelvi szöveg
fogalmazása írásban
Köznyelvi olvasott szöveg
megértése

Rendszerező képesség

Szervezőkészség

Határozottság

Információgyűjtés

Elemi szintű számítógép
használat

Körültekintés,
elővigyázatosság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Nyelvi magabiztosság

Gyakorlatias feladatértelmezés

Egyszerű
formanyomtatványok
kitöltése idegen nyelven

Nyelvi magabiztosság

A környezet tisztántartása

Köznyelvi beszédkészség

Felelősségtudat

Kapcsolatteremtő készség

Információgyűjtés

Biztonsági szín- és alakjelek

Visszacsatolási készség

Analitikus és logikus
gondolkodás

Olvasott szakmai szöveg
megértése

Szervezőkészség

3 év
30/70 %
7321 Lakatos

SZEMÉLYES
KOMPETENCIÁK

Határozottság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szakképesítést ad
34 521 04
Gépészet
Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági
Képzéshez szükséges bemeneti feltételek

Helyzetfelismerés

11

12

Hiányszakmákról bővebben

Hiányszakmákról bővebben

JÁRMŰIPARI FÉMALKATRÉSZ-GYÁRTÓ

MECHATRONIKUS-KARBANTARTÓ

Jellege:
OKJ száma:
Szakmacsoport (5.):
Képzéshez szükséges:
Bemeneti feltételek:

Szakképesítést ad
34 521 07
Gépészet
Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági
Képzéshez szükséges bemeneti feltételek

Jellege:
OKJ száma:
Szakmacsoport (6.):
Képzéshez szükséges:
Bemeneti feltételek:

(alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények)

(alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények)

Képzési idő iskolarendszerben:
Elmélet/gyakorlat aránya:
FEOR száma, megnevezése::

Képzési idő iskolarendszerben:
Elmélet/gyakorlat aránya:
FEOR száma, megnevezése::

3 év
30/70 %
7151 Fémfeldolgozó gép kezelője

A szakma rövid leírása: A járműipari fémalkatrész-gyártó szakember az elsődleges alakadó
öntészeti technológiák alkalmazásával előgyártmányokat állít elő a járműipar számára. A
technológiai dokumentáció alapján előkészíti a fémalkatrészek gyártását. Részt vesz a minőségbiztosításban – egyszerűbb geometriai és speciális anyagvizsgálati méréseket végez. Értelmezi
és végrehajtja a hőkezelési technológiai utasításokat, kezeli és beállítja a megfelelő hőtechnikai
berendezéseket – kemencéket.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Színesfém kohászati berendezés kezelője, öntőgép
kezelő
FEOR száma, megnevezése: 7310 Fémöntőminta készítő
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
öntészeti mintakészítő

Szakképesítést ad
34 523 01
Gépészet
Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági
Képzéshez szükséges bemeneti feltételek
3 év
30/70 %
7341 Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója

A szakma rövid leírása: A mechatronikus-karbantartó automatizált gépek, berendezések és
rendszerek szerelésében, üzembe helyezésében és karbantartásában vesz részt.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: elektrolakatos automatikai
elektromechanikai műszerész, mechatronikai műszerész, mechatronikai szerelő

SZEMÉLYES
KOMPETENCIÁK

TÁRSAS
KOMPETENCIÁK

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

SZAKMAI
KÉSZSÉGEK

Felelősségtudat

Visszacsatolási készség

Rendszerező képesség

Információforrások kezelése

Szabálykövetés

Irányíthatóság

Körültekintés,
elővigyázatosság

Biztonsági szín- és alakjelek

Döntésképesség

Irányítási készség

Helyzetfelismerés

Olvasott
szakmai szöveg megértése

Önfejlesztés

Kapcsolatteremtő készség

Logikus és analitikus
gondolkodás

Köznyelvi
olvasott szöveg megértése

Szervezőkészség

Határozottság

Információgyűjtés

Köznyelvi szöveg
fogalmazása írásban

Fejlődőképesség

Nyelvi magabiztosság

Analitikus gondolkodás

Elemi szintű
számítógép-használat

Kézügyesség

Prezentációs készség

Rendszerező képesség

Köznyelvi beszédkészség

Kommunikációs
rugalmasság

Módszeres munkavégzés

Műszaki rajz olvasása,
értelmezése, készítése

SZEMÉLYES
KOMPETENCIÁK

TÁRSAS
KOMPETENCIÁK

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

SZAKMAI
KÉSZSÉGEK

Felelősségtudat

Visszacsatolási készség

Rendszerező képesség

Információforrások kezelése

Irányíthatóság

Körültekintés,
elővigyázatosság

Biztonsági szín- és alakjelek

Irányítási készség

Helyzetfelismerés

Olvasott szakmai
szöveg megértése

Kapcsolatteremtő készség

Logikus és analitikus
gondolkodás

Köznyelvi olvasott
szöveg megértése

Információgyűjtés

Köznyelvi szöveg
fogalmazása írásban

Fejlődőképesség

Körültekintés,
elővigyázatosság

Elemi szintű számítógép
használat

Szakmai számolási készség

Határozottság

Figyelem-összpontosítás

Információforrások kezelése

Informatikai alapismeretek

Szabálykövetés
Döntésképesség
Önfejlesztés
Szervezőkészség

Határozottság

műszerész,

Köznyelvi beszédkészség
Munkabiztonsági eszközök,
felszerelések használata
Információforrások kezelése
Munkabiztonsághoz
kapcsolódó jelképek,
szimbólumok, színjelölések
értelmezése
Gépek, berendezések,
szerszámok szakszerű
használata
Elsősegélynyújtás
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SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

VILLANYSZERELŐ

Jellege:
OKJ száma:
Szakmacsoport (5.):
Képzéshez szükséges:
Bemeneti feltételek:

Szakképesítést ad
34 521 10
Gépészet
Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági
Képzéshez szükséges bemeneti feltételek

Jellege:
OKJ száma:
Szakmacsoport (6.):
Képzéshez szükséges:
Bemeneti feltételek:

Szakképesítést ad
34 522 04
Elektrotechnika - elektronika
Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági
Képzéshez szükséges bemeneti feltételek
(alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények)

(alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények)

Képzési idő iskolarendszerben:
Elmélet/gyakorlat aránya:
FEOR száma, megnevezése::

Képzési idő iskolarendszerben:
Elmélet/gyakorlat aránya:
FEOR száma, megnevezése::

3 év
30/70 %
7322 Szerszámkészítő

A szakma rövid leírása: Szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész
szerszámokat és készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: fémipari eszközgyártó, idomszerész, mezőgazdasági
szerszámkészítő, optikai szerszámkészítő, szerszámmegmunkáló, vésnökszerszám – készítő

3 év
30/70 %
8136 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

A szakma rövid leírása: Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási
berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés
szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó
vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel,
ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról
dokumentációt készít.

SZEMÉLYES
KOMPETENCIÁK

TÁRSAS
KOMPETENCIÁK

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

SZAKMAI
KÉSZSÉGEK

Felelősségtudat

Visszacsatolási készség

Rendszerező képesség

Információforrások
kezelése

Szabálykövetés

Irányíthatóság

Körültekintés,
elővigyázatosság

Biztonsági szín- és alakjelek

Döntésképesség

Irányítási készség

Helyzetfelismerés

Olvasott
szakmai szöveg megértése

Önfejlesztés

Kapcsolatteremtő készség

Logikus és analitikus
gondolkodás

Köznyelvi
olvasott szöveg megértése

SZEMÉLYES
KOMPETENCIÁK

TÁRSAS
KOMPETENCIÁK

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

SZAKMAI
KÉSZSÉGEK

Szervezőkészség

Határozottság

Információgyűjtés

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Felelősségtudat

Visszacsatolási készség

Rendszerező képesség

Információforrások kezelése

Határozottság

Nyelvi magabiztosság

Figyelem-összpontosítás

Elemi szintű
számítógép használat

Szabálykövetés

Irányíthatóság

Körültekintés,
elővigyázatosság

Biztonsági szín- és alakjelek

Pontosság

Kommunikációs készség

Gyakorlatias
feladatértelmezés

Információforrások
kezelése

Döntésképesség

Irányítási készség

Helyzetfelismerés

Olvasott
szakmai szöveg megértése

Önállóság

Lényegfelismerés
(lényeglátás)

Köznyelvi beszédkészség

Önfejlesztés

Kapcsolatteremtő készség

Logikus és analitikus
gondolkodás

Köznyelvi
szöveg fogalmazása írásban

Kézügyesség

Ismeretek helyénvaló
alkalmazása

Egyszerű
formanyomtatványok
kitöltése idegen nyelven

Szervezőkészség

Határozottság

Információgyűjtés

Elemi szintű
számítógép-használat

Problémamegoldás,
hibaelhárítás

Munkabiztonsági eszközök,
felszerelések használata

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Nyelvi magabiztosság

Módszeres munkavégzés

Információforrások kezelése

Precizitás

Kézügyesség

Prezentációs készség

Figyelem-összpontosítás

Köznyelvi beszédkészség

Nyelvhelyesség

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Egyszerű
formanyomtatványok
kitöltése idegen nyelven

Kompromisszum-készség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Munkabiztonsághoz
kapcsolódó jelképek,
szimbólumok, színjelölések
értelmezése
Gépek, berendezések,
szerszámok szakszerű
használata
Elsősegélynyújtás

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: épületvillany – szerelő, épületvilágítás szerelő karbantartó - villanyszerelő

Konfliktusmegoldó készség
Kommunikációs készség
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Elméleti áttekintés
1.4 A pályaválasztás legfontosabb kulcskérdései
(önismereti, szakmai kérdések, döntéshez szükséges információbázis megléte, környezeti
befolyás, szülői elvárások, legfontosabb tényezők a szakmaválasztáskor)

A legfontosabb kérdés, hogy miben és hogyan segíthet a pályaválasztási referens a diákoknak?
Fontos, hogy ne felszíni jelenségek alapján ítélkezzenek. Ugyanakkor minden ítéletalkotásban
ott lehet a szülői vagy főnöki elvárás, amely az érintett számára nem mindig ismert, vagy elfogadható.
Önök is tudják, hogy a gyerekek nem egyformák. Két nagyon hasonló képességű tanuló között is hatalmas különbség lehet. Egyik fél a sötétben, míg a másik nem. Miért? Nem a miértre kell választ keresni,
hanem az „egyedi” esetet kell vizsgálni.
Minden pedagógusban rejlik egy naiv pszichológus. A pszichológia a lelki folyamatokkal, tevékenységgel és állapotokkal foglalkozó tudomány, amelyek segítségével megismerhetik a gyerekek viselkedése mögött húzódó okokat. Az alapvető pszichológiai ismeretek és ezek
gyakorlati alkalmazása szinte nélkülözhetetlen a pályaorientációs munkájuk során.
A humanisztikus pszichológia szerint a tanulási folyamatban az egész személyiség részt vesz. Ebben
a folyamatban az ember képes a szerzett tapasztalatait értékelés után beépíteni az énképbe, ami egy
permanens személyiségfejlesztést eredményez. Ezért nem mindegy, hogy a pályaválasztási segítségnyújtáskor

•
•
•
•

hogyan készíti elő a diák számára a szakmát ismertető és feldolgozandó ismereteket,
milyen taneszköz segítségével mutatja be,
mi módon köti le a tanuló figyelmét,
milyen feladatok segítségével vezeti rá a hozzá illő szakmaválasztásra?

A tanév folyamán, az órákon vagy a szabadidős foglalkozások alkalmával, megfigyelték a lányok
viselkedését, habitusát, láthatóvá vált melyik lány fogékony és „alkalmas” a személyiségüknek megfelelő
műszaki szakma elsajátítására.
Az iránymutatáshoz szükséges információt nem csak megfigyeléssel gyűjthetjük be, hanem közvetett
csatornákon keresztül is.
Elkerülhetetlen, beszélnünk kell a legfontosabb tényezőről, a szülői elvárásról vagy környezeti, területi
befolyásolásról.
Fontos a minta és a példakép
Sajnos a média igencsak kihat a fiatalok pályaválasztására, értékrendjére. Több felmérés is rámutatott, hogy a televízióban és interneten látott ismert emberek, tévésztárok, celebek a fiatalok példaképei.
Egészen más szakmákat részesítenének előnyben a fiatalok, ha ebben a fogékony korszakban az értékteremtő emberekről szóló műsorokat is közvetítenének főműsor-időben. A példakép nagymértékben
függ attól, hogy milyen családból, iskolai környezetből származik a fiatal, milyen értékeket lát, kapott-e
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megfelelő mennyiségű információt, milyen a kapcsolata a családdal, a pedagógussal. Természetesen,
befolyásolhatja őket,- de talán inkább fiatalabb korban - a sok valóságshow, a tehetségkutató műsorok,
amelyek azt sugallják, hogy nem kell feltétlenül megdolgoznod azért, hogy ismert és gazdag legyél, de
azért ez nem meghatározó jelenség a továbbtanulás előtt álló fiataloknál.
Serdülő lányokról lévén szó, amikor is az első és legfontosabb a külső megjelenés és a fiúk. Segítsenek
nekik, megismerni önmagukat! Ha az önismeretet egyetlen szóval szeretnénk meghatározni, akkor az
önismeret nem más, mint az önmegértés. Arra a minden ember számára kiemelkedő jelentőségű alapkérdésre ad választ, hogy ki vagyok én, és milyen vagyok.
Nem szégyen segítséget kérni
A döntéshez szükséges információ nem merül ki az önismerettel. Különböző csatornákon keresztül
plusz információkhoz juthatnak. Egyik ilyen jó segítség lehet, ha a diákot (szülővel együtt) elirányítják a
megyeszékhelyeken működő FIT-be, azaz a Foglalkozási Információs Tanácsadóba2 , ahol szakemberek segítenek a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára. A szolgáltatást egyéni és csoportos formában
– előzetes bejelentkezés után – ingyenesen lehet igénybe venni. Különböző szolgáltatást nyújtanak,
mint például:
Pályaorientációt szolgáló számítógépes programok alkalmazásával. Az eltérő terjedelmű számítógépes
kérdőívek, a kiemelkedő érdeklődési területet, ill. a hozzá kapcsolódó szakmacsoportot jelenítik meg,
majd konkrét szakma javaslatok közül lehet választani.
• A médiatár igénybevételével, ahol pályaismertető filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők.
Közel 500 db szakmaismertető, foglalkozásokat bemutató film valamelyikét lehet megnézni.
• A filmek reális képet adnak az adott foglalkozásról, a szakma előnyös és árnyoldalaira egyaránt
kitérnek. Bemutatják, hogy milyen tevékenységet végeznek, milyen eszközökkel és anyagokkal
dolgoznak, milyen fizikai és pszichés követelményeknek kell meg felelniük és milyen perspektíva
nyílik azok számára, akik az adott szakmát választják.
• Információs, szakmabemutató mappák, ismertetők és egyéb tájékoztató anyagok tanulmányozását is
lehetővé teszik. Ugyancsak a pályaismeret bővítését szolgálja az információs mappák gyűjteménye. A
szakmaismertető információs mappák a filmekhez kapcsolódnak, részben azok írásos változatát, ill.
kiegészítését jelentik. A szakmaismertető filmek – jellegükből adódóan - hosszú távra szólnak, nem
tudják követni a változásokat, a mappák ugyanakkor cserélhető lapos szerkezetűek s így lehetőséget
adnak az aktualizálásra.
Segítséget a Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráktól3 is lehet kérni. 2013-tól pályaorientációs
tanácsadással is foglalkoznak. Céljuk, hogy a diákok ismerjék meg azokat a foglalkozásokat, pályákat,
amelyek képesség- és érdeklődésprofiljukhoz legjobban kapcsolódnak.

2
3

forrás: http://www.paktum.hu/palyaorientacio/informaciok/foglalkozasi_informacios_tanacsado
Forrás : http://www.zmkik.hu/hu/palyaorientacio
http://www.vmkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes/palyaorientacio
http://gymskik.hu/hu/palyaorientacio
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Elméleti áttekintés
1.5. Léteznek-e tipikusan fiús és lányos szakmák?
• Tájékoztató előadás szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon és nevelési értekezleteken a szülők,
diákok és általános iskolai pedagógusok részére.
• Szakmabemutató foglalkozások, üzemlátogatások szervezése felső tagozatos tanulók részére.
• Pályaválasztás előtt álló 7. és 8. évfolyamos látogatók utaztatásának megszervezése a Szakma Sztár
Fesztiválra.
• Részvétel a Pályaválasztási és Képzési Kiállításon.
• A nyári szünet ideje alatt több turnusban, 1-2 napos „Pályaorientációs tréning”-ek szervezése,
lebonyolítása.
• A pályaorientációs folyamatot, döntést elősegítő Nemzeti Pályaorientációs Portál és
Szakmavilág honlap részletes bemutatása

Mi legyek, ha nagy leszek?
A hagyományos szakmák - irodai munkák, egészségügy, ruhaipar - leépültek. Lányoknál is a
vendéglátás, idegenforgalom a népszerű. És egyre többen akarnak közszolgálati foglalkozást
vállalni, rendőrök, katonák akarnak lenni - jó a PR tevékenysége a képzésnek és biztos
elhelyezkedéssel járó állások. Vonzó továbbá a szépségipar, stylist is sok fiatal akar lenni a
tehetségkutató programok hatására. Jól érzékelhető ebből, hogy pozitív marketinggel sok fiatalt lehet
hiányszakmák vagy megváltozott gazdasági és megélhetési szakma területekre orientálni (pl.: gép-elektronika/ lányok)!
A diplomásoknál kedvelt szakok a következők: közgazdaság, jog, mérnöki pálya, informatika,
orvos, idegenforgalom - turizmus-vendéglátás. A valaha népszerű kommunikáció szakra azonban
megcsappant az igény, mivel egyre nehezebb elhelyezkedni a diplomával!
Továbbá a szülő aggódik, hogy még mindig nem tudja a gyerek, hogy mihez akar kezdeni a jövőjével?!
Napi viták és kérdőjelek mellett a gyerek csak ezeket a mondatokat hallja:
• először érettségizz le, lesz négy éved, hogy eldöntsd, mi akarsz lenni!!!
• legyél te is az, mint anyád (eladó, ápolónő, varrónő, irodai asszisztens…)!!!
Ezekkel nagyon nehéz megbirkózni, főleg úgy, hogy Ön úgy érzi, hogy a gyerek műszaki területen lehet
sikeres. A módszertani kézikönyvvel Önöknek segítünk, úgy, hogy miközben Mi is segítséget kérünk.
A társadalmi és szülői berögződések, a rossz szemléletet csak az Önök segítségével lehet megváltoztatni. A szülők után a tanárral tölt legtöbb időt a diák. Önök a példaképek, a segítő, nevelő, tanítók,
akikhez fordulhatnak, akikre hallgatnak. Kürtöljék szét, hogy
Már nincsenek fiús – lányos szakmák!
Érthető, hogy a szülők (főleg az apukák) féltik a lányaikat. Azt gondolják,
hogy a gépészet nehéz fizikai munkát igényel. Hát tévednek! Kérjük, szervezzék meg és vigyék el a
szülőket gyárlátogatásra, ahol szembesülhetnek vele, hogy a piszkos, szagos, hangos csarnokokat
felváltotta a szép környezet. A munkások helyett többségében robottechnika, számítógép-vezérelt gépek, emelők dolgoznak. Találhatunk köztük olyan gyárat is, ahol rádió szól munka közben, gép moraj
csak annyi, amennyit a számítógép ventillátora, vagy a másik helységben dolgozó gépzaj az üvegfalon
keresztül átenged.

19

20

Elméleti áttekintés
1.6. Lányok alkalmazásának előnyei a munkáltatók szemszögéből
Nem kell olajos vasdarabot emelgetni, megteszik helyettünk a gépek. A lányoknak a számítógép vezérelt
panel segítségével kell a munkadarabot megmunkálniuk, épeket irányítaniuk. Gondolták volna?
De a realitás talaján maradva, természetesen vannak olyan munkakörök, ahol elengedhetetlen, hogy ne
piszkolódjon be kéz, vagy, hogy fizikai erő nélkül helyére kerüljön vagy elkészüljön a munkadarab. A
munkáltatók, amikor egy munka kör betöltésére keresnek munkavállalót, nemcsak a szakmai tudást,
hanem a fizikai erőnlétet is felmérik.
Vagy nézzük a műszaki területet, az is hasonló. Ha meghalljuk azt a kifejezést, hogy „MÉRNŐK
EMBER”, biztos, hogy egy öltönyös úriember kép ugrik be mindenki fejébe.
Olyan csoda lenne, ha női mérnököknek köszönhetnék az energetika-környezeti, távközlési,
az informatikai a közlekedési fejlesztéseket?!
Az is ismert már, hogy a lányok reáltárgyakból ugyan olyan jó eredménnyel szerepelnek, mint a fiúk.
Ha valaki jól tud számolni, jó matematikából biztos, hogy eladónak, könyvelőnek vagy közgazdásznak
kell lennie?

Nincsenek erre teljesen jó és megalapozott kimutatások. A rendszerváltást követő időszakban
Magyarország kuriózumnak számított abban a tekintetben, hogy a női munkavállalás meghaladta a
férfiakét, mindezt úgy, hogy hazánkban a részmunkaidős foglalkoztatás közismerten alacsony arányú.
Különleges továbbá Magyarország abból a szempontból is, hogy Európa többi országával szemben itt
alacsonyabb a női munkanélküliség, mint a férfiaké, amit a szakirodalom a férfiakat nagyobb arányban
foglalkoztató ágazatok tömeges leépítésével magyaráz4.
Mára általánosságban elmondható, hogy a nők többsége dolgozni akar, tehát akkor sem adná fel
keresőtevékenységét, ha megtehetné. Sokan választanák viszont a részmunkaidős foglalkoztatást vagy
a távmunkát, amire a mai Magyarországon egyelőre nagyon kicsi a lehetőség. Mindezek ellenére - a
közvélemény-kutatások szerint - a nők többsége úgy érzi, hogy sikerült megtalálnia az egyensúlyt a
család és a munka között5.
Nagyon jó hatással bírnak a nők a közösségre. A legjobb üzleti eredményeket kiegyensúlyozott
munkavállalók tudják nyújtani hatékony munkavégzésük és lojalitásuk révén, amely alacsonyabb
fluktuációt és munkaadói márkajavulást is eredményez.
Azt viszont minden cég biztosan ki meri jelenteni, hogy a túl egyoldalú összetétel nem
szerencsés a csapatmunka szempontjából. A munkaadókra vonatkozó empirikus kutatás szerint a nők
foglalkoztatásának legfontosabb előnyei közé sorolják a szervezetek

•
•
•
•
•
•
•
•

az empátiát,
kompromisszumra való hajlandóságot,
jó hatást a férfi munkavállalókra,
szépérzéket,
pontosságot és precizitást,
finom-mechanikai készséget,
monotonitás tűrést,
rendszeretetet (tisztán tartják a
környezetüket),
• rugalmasságot és
• alkalmazkodó készséget.

4
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5

http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/ktk/Kepzes_doktori/2012/2012_KaszasKorenAndrea_t.pdf
munkaugyilevelek.hu
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Gyakorlatok

Jegyzetek

E fejezetben segítséget kívánunk adni, hogy akár iskolai vagy külső helyszíni környezetben milyen
módszereket alkalmazhatnak annak érdekében, hogy a lányok testi, szellemi, értelmi képességeinek
megfelelő, de mégis fiús szakma iránt az érdeklődésüket felkeltsék. Nem csak saját felkészülés alapján
lehet a szakmabemutatókat tartani, vagy cég képviselőjét meghívni a pályaorientációs foglalkozásokra,
hanem akár a diákok szülei közül meghívni azt az édesapát, nevelőt, aki tipikus férfiszakmát űz, de
munkatársnak nőket is várnak maguk közé.
Konstruktív pedagógiát kell alkalmazni, tehát el kell határolódni a monologizáló szakmaismertetéstől,
és helyette beszélgetést, csoportos foglalkozást tartani, vagy üzemlátogatást szervezni. Munkájuk során
építsenek a diákok már meglévő ismereteire, ehhez fejlesszék az új ismeretet. A diákok „tudás szintjét”
három területen érdemes vizsgálni:
• Önismeretüket
• Kommunikációs készségüket
• Szakmaismeretüket
A következő gyakorlati feladatok a három témakör valamelyikére épülnek.
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Jegyzetek
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Szeretnénk elismerő köszönetünket kifejezni a Femcoop projektet aktívan támogató minden szervezetnek,
vállalkozásnak és oktatási intézménynek, továbbá különösen azoknak a fiatal hölgyeknek,
akik példaképként a projektben közreműködtek

FEMCOOP projekt magyarországi partnere:
Pannon Novum Nonprofit Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.
Telephely: 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.
Kapcsolattartó személy: Dancsecs Roland, projektmenedzser
E-mail: roland.dancsecs@pannonnovum.hu
Tel.: +36 96/506-985
www.femcoop.net

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
A kiadványban szereplő képek
a Femcoop projektben szervezett
üzemlátogatásokon,
gyakorló-foglalkozási napokon,
pályaorientációs élménynapokon
készültek.

A FEMCOOP (L00153) projekt az
Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programban
az Európai Unió támogatásával és Magyarország társfinanszírozásával valósult meg.

