SZAKKÉPZÉSI IRODA

Kedves Pedagógus Kolléga!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2021 májusától újra tervezünk foglalkozásokat tartani
a budapesti általános iskolásoknak: 5-6-7-8. osztályos gyerekeknek, amint a hatályos
rendelkezések engedik, személyes jelenléttel, vagy távolról, de valós időben.
A foglalkozások hossza választható: 45 perc, ha egy teljes tanórát felhasználunk, vagy 20-25
perc, ha csak egy felet. Ebben az esetben csoportbontás lehetséges, egy időben két foglalkozás,
aztán csere (a lebonyolítás mikéntjéről kérdés esetén szívesen adunk részletes tájékoztatást.)
Ha úgy adódik, akár egy tantárgyi óra adott részét is kitöltjük, lett légyen az bármilyen
tantárgy, tudunk hozzá kapcsolható pálya-szakma-önismereti foglalkozást illeszteni (magyar,
matematika, biológia, fizika, technika, ének-zene, rajz, történelem, angol nyelv, stb.).
A foglalkozásokon a BKIK pályaorientációs
tanácsadói, Müller Ágnes és Quitt László
(mindketten pedagógusok) vezetik a gyerekek
figyelmét, miközben az iskolai pedagógusok is
(osztályfőnök, szaktanár, vagy akár napközis
kolléga) jelen van.
A korábban már bevált aktivitásokon túl számos új
ötletet is bedobunk a választható foglalkozások
nagy kalapjába. A teljesség igénye nélkül
ízelítőképpen:
Amerikából jöttünk…
Online activity

Ez meg mi? / Ő meg mit
csinál? (online játék)
Memóriajáték

Kártyás játék
Kockavető
Hogy jövök ÉN a képbe?
Név-játék: játék a
nevekkel
Csokis játék
(foglalkozások gyűjtése
egy termék elkészítése
kapcsán)
Pályaoris társasjáték
(meglepetés)

Azért vagyok jó a
munkámban/ Azért
szeretem a munkámat,
mert… (kitalálós –
erősség és belső
motivációt kereső játék)
Pacsi pár
Vajon ki lehet az?

Egy megállított pillanat
Történetmesélés
képkártyákkal
Milyennek kell lennie egy
… pl. villanyszerelőnek
(foglalkozáskártyák)
Pályaorientációs ország,
város-játék
Saccolós játék
mérőeszközökkel
Pályaválasztási szókereső

Szóbokrok
Kék kanapé

Kérjük, hogy amennyiben szívesen játszanának velünk, mielőbb jelentkezzenek az alábbi
elérhetőségeken: muller.agnes@bkik.hu, quitt.laszlo@bkik.hu!
A programok továbbra is ingyenesek, pusztán az ilyenkor szükséges adminisztráció és
dokumentálás teendőiben kérjük az iskola segítségét.
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Az egyik korábbi foglalkozásunk visszajelzéséből:
"A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium 2021. január 29-én megtartott
Pályaorientációs Napján aktív közreműködőként részt vett a BKIK munkatársa, Quitt
László is. Két tízfős, 13-14 éves diákokból álló csoportnak tartott online (Meet-es)
foglalkozást, egy-egy tanár kollégánk közreműködésével. Amíg az egyik csoport online volt
az egyik teremben, addig a másik csoport a tanár kolléga vezetésével, Quitt László
útmutatásai és az előre hozzánk eljuttatott anyagai segítségével offline végezte a
megadott feladatokat.
Quitt László nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a foglalkozás jól elő legyen készítve,
telefonon és e-mailben is többször jelentkezett, kérdezett, érdeklődött. Figyelembe vette a
helyi sajátságokat, a lehetőségeinket. Rugalmasan kezelte, hogy az előkészítés
menetközben is folyamatosan alakult, változott, figyelt arra, hogy mi az, ami a
folyamatosan alakuló program keretein belül valóban meg tud majd valósulni. Nemcsak
a gyermekek kora, létszáma és hozzávetőleges érdeklődési köre után érdeklődött, de
beépítette a gondolatmenetbe és a foglalkozásba a résztvevők nevét is, a moderátor
kollégák szakját, sőt, hogy melyik teremben zajlik az online és melyik teremben az offline
foglalkozás.
Az előadónak még az is fontos volt, hogy a felhasználni kívánt anyagokat, feladatlapokat,
rajzokat, hajtogatós játékokat, sőt, a csokoládét is előre elkészítve, csoportonként és
kollégánként becsomagolva és egy részletes leírással ellátva előzetesen személyesen
eljuttassa hozzánk, ily módon is biztosítva a foglalkozás gördülékenységét.
Az alapos felkészülés és előkészítés meghozta a gyümölcsét, mert a diákok és a
közreműködő kollégák is igen jól érezték magukat a foglalkozásokon, nagyon jónak
értékelték azokat.
Ebben az életkorban a legtöbb diáknál talán nem egy konkrét jövőbeli foglalkozás
kiválasztása a cél, hanem az a legfontosabb, hogy a gyerekeknek kinyíljon a szemük arra,
hogy milyen sokféle szakma van a világon – ez a foglalkozás csodálatosan illett ehhez a
célhoz.
Nagyszerű ötlet volt, hogy Quitt László egy kézzelfogható, hétköznapi tárgytól (csokoládé)
indította a beszélgetést, amivel a gyerekek a hétköznapjaikban is találkoznak, ott van
mellettük és még a jó hangulatot is megalapozta. A foglalkozások során az előadó nagyon
konkrét, ennek az életkornak megfelelő kérdésekkel irányította a gyerekek
gondolkodását, vezette a figyelmüket. Így a program nem vált unalmassá, lapossá, hiszen
minden feladat újszerű és kreatív volt.
Összességében nagyon hasznosnak és gyümölcsözőnek találtuk a BKIK-val való
együttműködést és a jövőben is igen szívesen folytatnánk azt, akár online, akár offline
formában, mint ahogy a tavalyi évben, 2020 januárjában is sikeres, Quitt László
’személyes jelenlétével’ vezetett foglalkozáson vehettek részt a diákjaink.
Köszönjük a BKIK-nak és Quitt Lászlónak az együttműködést!"
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