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Oktatás – munka – szabadidő 

vázlat a téma feldolgozásához 

 

Téma: 

- Iskolába járás, oktatáshoz való jog 

- Az iskolában töltött évek célja 

- Az iskolatípusok csoportosítása 

- Szakmák gyűjtése, szakmákhoz szükséges iskolai végzettségek 

- Munka 

 

I. Iskolába járás 

Téma bevezetése tanári közléssel: Minden gyereknek joga van az oktatáshoz. 

 Az interaktív táblán megjelenik: 
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Az iskolában töltött évek célja: 

  

 

Az interaktív táblán megjelenik: 

- tudatos állampolgárok, felnőttek nevelése 

 

gondolkodó /céljai vannak / tudja, mit akar /tud élni, viselkedni más emberekkel 

- szakképzett munkaerő biztosítása = szakmát ad 

- gazdaság fejlődése 

 

A szakképzett emberek az ország fejlődését segítik. i 
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Feladat 

Eszközök: feladatlap, ceruza, interaktív tábla 

A gyerekeknek hiányos mondatokat kell kiegészíteni az elhangzottak alapján.  

Olvasd el! Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak segítségével! 

 

Az iskolatípusok csoportosítása: 

Az interaktív táblán megjelenik: 
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- általános iskola – 1-8. osztály 

 

- középiskola 

 szakiskola  

 szakközépiskola  

 szakgimnázium  

 gimnázium  

Javaslat: A pedagógus hívja fel a gyerekek figyelmét arra, hogy a középiskolák 

követelményszintje más és más.  

 

- felsőfokú oktatás 

 főiskola  

 egyetem  

A tanulás mellett 16 éves kortól lehet munkát vállalni, amiért fizetést kapsz.  

Az általános iskola után a szüleiddel együtt dönthetsz a továbbtanulásról.  

 

Páros munka 

Különböző képességű tanulókból párok alakítása. 

A párok szakmákat gyűjtenek. 
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Feladat 

Eszközök: papír, ceruza, interaktív tábla 

Milyen szakmákat ismersz? Írd le! 

Az interaktív táblán megjelenik: 

 

 

Várható szakmák, melyeket a gyerekek ismerhetnek: tanár, buszsofőr, 

villamosvezető, takarítónő, orvos, kertész… 

 

Közös megbeszélés, rögzítés az interaktív táblán, majd a tanár bekarikázza a 

szakmákat és felírja. Ez mind szakma. = foglalkozás = munka 

 

Tudatosítás: A pedagógus tudatosítja a gyerekekben, hogy ezekhez a 

foglalkozásokhoz tovább kell tanulni az általános iskola után. 
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Feladat 

Eszközök: feladatlap, ceruza, interaktív tábla 

Milyen iskolákat kell elvégezni a következő szakmákhoz?                          

Tegyél x-et a megfelelő helyekre!  

 

 

Társalgás 

Te mi szeretnél lenni? Tudod, milyen iskola kell hozzá? 

Az interaktív táblán a tanár a gyerekektől elhangzott szakmákkal bővíti a 

táblázatot, és közösen megbeszélik, hogy milyen végzettség kell hozzá. 

 

II. Munka 

Ráhangolódás beszélgetéssel, segítő tanári kérdésekkel: 

- Miért dolgozunk? 

- Miért fontos a munka?
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Ráhangolódás után a téma megbeszélése az interaktív tábla segítségével. 

Az interaktív táblán megjelenik: 

 

 

Jogod van a munkához, jogod van a munkádat szabadon megválasztani.  

 

A munkáért fizetés és szabadság jár.  

 

                                   pihenőidő, szabadidő 

 

A munka mellett jogod van a pihenéshez, a szabadidőhöz. 

 

Javaslat: Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy kinek mit jelent a szabadidő, a 

pihenés, mit csinál ilyenkor. 



8 

 

Jogod van hozzá, hogy támogatást kérj, ha:  

                                    segítség, segély: munka, pénz,  

- nem tudsz dolgozni 

- nincs munkád 

- beteg vagy 

- ha nem a te hibádból nem tudsz dolgozni 

pl. megszűnik a munkahely, ahol eddig dolgoztál ii 

 

Az interaktív táblán megjelenik: 
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Források: 

                                                           
i  http://tizperciskola.blog.hu/2015/08/25/iskolaba_jarni_nem_maganugy  

ii Amnesty International Soros Alapítvány – Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

gyerekeknek 1983. 

 

http://tizperciskola.blog.hu/2015/08/25/iskolaba_jarni_nem_maganugy

