
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Építs az Erasmus + 
szakmai 
gyakorlatra 
álláskereséskor! 
 

TANÁRI ÚTMUTATÓ KARRIERTERVEZÉS FOGLALKOZÁSHOZ 
  



 

 

 
TANÁRI ÚTMUTATÓ KARRIERTERVEZÉS FOGLALKOZÁSHOZ 
 

A foglalkozás időtartama: 45 perc 

 

Szükséges eszközök/technika: számítógép, vetítési lehetőség, mellékletek kinyomtatása a tanulók 
számára 
 

Cél: 
 

A foglalkozás legfőbb célja, hogy a tanulók felismerjék és felidézzék a mobilitási időszak legfontosabb 

élményeit és tapasztalatait, majd ezeket beágyazzák a munkakeresés folyamatába. Fontos, hogy a 

tanulók megértsék a nemzetközi tapasztalat előnyeit és hasznosságát. A foglalkozás során erre kerül a 

hangsúly, valamint orientálja a tanulókat afelé, hogy segítséggel tudjanak tájékozódni a további 

tanulási lehetőségekről és a munkaerőpiacon való érvényesülés folyamatairól, illetve az ezeket 

támogató szervezetekről. 
 

A foglalkozás menete: 
 

A foglalkozáshoz adott egy PowerPoint prezentáció, amely a foglalkozás vázát adja. A tanulók 

aktivizálása egy Visszapillantó nevű játékkal kezdődik, amelyre a foglalkozás második fele építkezik. 

Az 1-es mellékletből minden diák kap egyet. Arra kérjük őket, hogy idézzék fel a mobilitási időszak: 
 

1. Legjobb pillanatát  
2. Legnagyobb előzetes félelmüket  
3. Legnagyobb sikerét  
4. A legfontosabbat, amit megtanultak 

 

A játék visszatekint a mobilitási időszakra. A diákok visszatekintenek a szakmai gyakorlatra és a 

kérdések mentén kiemelnek pillanatokat, sikereket, élményeket, kihívásokat. Amint ezeket 

összegyűjtötték, megkérjük őket, hogy tegyék kicsit félre a lapokat, szükség lesz rá a későbbiek 

folyamán, hiszen a felidézetteket visszacsatoljuk a személyes kompetenciák és készségek 

összegyűjtésekor. Kezdetét veheti a prezentáció. 
 
 

 

Megjegyzés: a prezentáció diáinak tartalma tetszőlegesen alakítható, további elemekkel kiegészíthető, 
(pl. szakmaspecifikus információk) vagy törölhető. 
  



 

 

Magyarázatok és kiegészítések a diákhoz: 
 

1. Milyen dokumentumokra van szükség az álláskeresésnél? 

 

Akár „bedobálós” jelleggel is gyűjthetünk dokumentumokat, de a dián megtalálható néhány 

alapdokumentum. A dián található: önéletrajz, motivációs levél, referencialevél, portfólió, erkölcsi 

bizonyítvány, nyelvvizsga, jogosítvány, alkalmassági papír stb. (bővíthető). Miután összegyűjtöttük a 

legfontosabb elemeket, megkérdezzük, hogy melyek azok, amelyeket saját maguk állítanak össze a 

felsorolt dokumentumokból. 
 

2. Melyek azok a dokumentumok, amelyeket Te állítasz össze ezekből? 

 

A dokumentumok közül elhalványul minden olyan, amelyet készen kap meg a tanuló, és élénken 

kirajzolódik az önéletrajz és a motivációs levél, hiszen ezeket saját magának kell összeállítania. 

Fontos, hogy rávezessük a tanulókat arra, hogyan tudják a legjobban bemutatni önmagukat leendő 

munkáltatójuknak. Ehhez segítséget nyújtanak a következő gyakorlatok, amelyek igyekeznek az 

önéletrajz formai, tartalmi és személyes részét rendszerezni. Sok tanuló nincs tisztában készségeivel, 

leginkább csak érzés szintjén ismeri fel ezeket. A megfelelő strukturáláshoz és beillesztéshez ad 

segítséget a következő áttekintés. 
 

3. Milyen a jó CV? - Formai szempontok ismertetése 

 

Az önéletrajzra tekinthetünk úgy, mint egyfajta válaszra arról, amit a munkáltató az álláshirdetésben 

elvárások néven kérdésként megfogalmazott. Az önéletrajz megalkotása, az álláshoz kapcsolódó 

adatok és készségek tisztázása és megfelelő strukturálása nem egyszerű feladat. A tanulmányok és 

munkatapasztalatok végiggondolása, a saját kompetenciák tudatosítása és a szakmai 

életpályatervezés igencsak összetett folyamat, amelyekbe nem könnyű belekezdeni. Ezen a dián egy 

kis játékra invitáljuk a tanulókat, bemutatjuk nekik Tóth Albert szakács tanuló önéletrajzát (3. 

melléklet), majd megkérdezzük őket, hogy nekik mi tetszik ebben az önéletrajzban. Ezek után 

következzen egy rossz példa. Béna Benő önéletrajzában (2. melléklet) kell megtalálni a hibákat. Ezek 

kiemelése rávezet arra, hogyan tudatosítsák magukban a tanulók azt, hogy mikre kell figyelniük a 

szerkesztéskor. Nincsenek magukra hagyva ebben a tevékenységben, hiszen az Europass online CV 

szerkesztőfelületén tippeket és tanácsokat találnak. Béna Benő nem túl szerencsésen kitöltött 

önéletrajza mellett Tóth Albert példásan kitöltött CV-je összehasonlítási alapot nyújt a tanulók 

számára. 
 
Hasznos linkek:  
 
Nemzeti Europass Központ honlapja    http://europass.hu/   
   
Europass online szerkesztőfelület    https://europa.eu/europass/hu 
  
  

http://europass.hu/


 

 

4. Mi kerüljön a CV-be? – Az önéletrajz tartalmi bemutatása 

 

Az önéletrajz tartalmi strukturálása kezdetben nehéz feladat lehet. Nehéz összegyűjteni a korábbi 

tapasztalatokat, tanulmányokat, kompetenciákat. Néhány hasznos tippel viszont segíthetünk, hogy ez 

könnyebben menjen a tanulók számára. Hogy melyek ezek? Az alábbiakból válogatva felhívhatjuk a 

figyelmet a betartandó szabályokra: 
 

o Törekedjünk az informálásra! Legyen az önéletrajzunk annyira kompatibilis a kiírással, 

amennyire csak lehet, és ha van lehetőségünk, nézessük át másokkal is, mielőtt 

elküldenénk. 

 

o Benyomásaink 90%-át vizuálisan szerezzük, így a fénykép sok mindent elárul (a hiánya 

o még többet). Mivel első benyomás csak egyszer van, így áldozzunk arra, hogy ez az 

első impulzus a legjobb legyen. Bulifotók kizárva!  
 

o Személyes adatok tekintetében legyünk körültekintők és pontosak. Ellenőrizzük le 

többször, hogy nincs-e elgépelés a telefonszámunkban. Hasznos, ha az álláskereséshez 

létrehozunk egy új e-mail fiókot. Egyrészt sokan félnek megadni privát címet a kéretlen 

levelek miatt, másrészt sokkal könnyebb figyelemmel kísérni az álláskeresés 

levelezéseit, ha nem több baráti vagy egyéb levél között kell keresgélnünk. 

 

o Fontos a lakcím, illetve az, hogy hol szeretnénk elhelyezkedni. Ha pl. Budapesten 

keresünk állást vidéki lakcímmel, hátrányba kerülünk. Ha viszont odaírjuk a jelenlegi 

címünk mellé, hogy „budapesti lakhatás megoldott” máris versenyképesek maradunk. 

Ellenkező esetben hátrányba kerülünk azokkal szemben, akik lehet, hogy csak papíron 

ugyan, de már a fővárosban laknak. Ugyanilyen a vonzáskörzeti települések esetében 

a „bejárás megoldott” kifejezés, ami szintén megnyugtatja a leendő munkaadót. 

 

o Ha konkrét állásra jelentkezünk, a megpályázott pozíció nevét tüntessünk fel! 

Ugyanakkor veszélyforrás lehet, ha azonos munkakörre – amelyet minden cég másnak 

nevez – elküldjük az egyszer már elkészített CV-t, de nem írjuk át az adott pályázati 

felhívásoknak megfelelően a betölteni kívánt pozíció megnevezését. 

 

o Ha nincs tapasztalatunk, akkor az iskolai tanulmányokkal kezdjünk, és írjuk le minél 

részletesebben azon a szemüvegen keresztül, amit a pozíció elvárásai megkövetelnek. 

Ha van munkatapasztalatunk, akkor viszont az vegyük előre, mert ebben az esetben 

fontosabb a gyakorlati tapasztalat, mint az elméleti tudás. 
 
  



 

 
A tanulmányaink bemutatásakor nem az óráikat kell felsorolniuk, hanem azokat a területeket, 

amelyekben jártasak  (és érdekelik is őket). 
 
 

Ha már végeztek, a kezükben van Europass bizonyítvány kiegészítőnk, amelyből ötletet 
meríthetnek! 

 
 

A munkaerőpiac nem csak az iskolában megtanult tudásra, hanem a képességekre is kíváncsi, ezért 
ezeket kell megfogalmazni, elkerülve a kliséket! 

 
 

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat során a készségeik is fejlődnek! Gondoljuk végig, melyek ezek! 
 
 
 

További tippek itt: 
 

 Tervezd meg a karriered! c. kiadvány: https://bit.ly/2MxZ1JK     
 

 Karriertervezés az iskolában c. kiadvány: https://bit.ly/36GDplm  
 
 

 

5. Hogyan ismerd fel személyes készségeid? - Kompetenciák, készségek az önéletrajzban – A 
nemzetközi tapasztalat hasznossága 

 

A prezentáció ennél a pontjánál szükségünk lesz az indító Visszapillantó játék alkalmával felsorolt 

élményekre és tapasztalatokra. Megkérjük a tanulókat, hogy vegyék elő a lapoktat. A hangsúly a 

nemzetközi tapasztalat értékére kerül. Sok tanuló nem is sejti kezdetben, hogy milyen előnyökkel 

indul a munkaerőpiacon egy-egy külföldi gyakorlat felmutatásával. A játék rávezeti őket arra, hogy 

ismerjék fel erősségeiket, amelyeket később bátran felhasználhatnak a pályázati anyaguk 

összeállításánál. Kiemelendő a prezentáció során, hogy ha külföldi ösztöndíjasok voltak, akkor azt 

mindenképpen említsék meg, hiszen egy idegen környezetben való sikeres helytállás pozitív képet fest 

róluk. Bizonyíthatja a kitartást, az alkalmazkodás képességét és a multikulturalitást, így a CV értékes 

elemévé válik a mobilitás. Itt érdemes leírni az időtartamot, az iskola és a szak nevét illetve egy-egy 

projektet, órát, amibe bekapcsolódtak. A külföldi ösztöndíj további szerepeltetése azért fontos a CV-

ben, mert jelzi és bizonyítja, hogy más kulturális környezetben is megállták a helyüket. 

 

A játék során arra kérjük a tanulókat, hogy mindenki próbálja a felsorolt tényezőit besorolni az 

önéletrajz adott részeihez. Világossá válik, hogy a korábbi munkatapasztalat kezdeti hiánya bátran 

helyettesíthető a szakmai gyakorlat bemutatásával. A mobilitási időszak alatt elsajátított élmények és 

tapasztalatok pedig a személyes készségek részt gazdagítják.  

  

https://bit.ly/2MxZ1JK
https://bit.ly/36GDplm


 

 

 

Kiemelhetjük az alábbiakat is: 

Referenciaszemélyek feltüntetése 

Referencialevél fontossága 
 

Hobbi megemlítése = színesebb kép az egyéniségről, egyes hobbik információérékűek (pl. 
sport = kitartás) 

 

Mi mindenre jó a nemzetközi tapasztalat? 

 

Ma már számtalan lehetőség áll a fiatalok rendelkezésére, hogy külföldön is kipróbálják magukat, hogy 

aztán számtalan élménnyel gazdagodva térjenek haza az útjukról. És talán nem is tudják, hogy eközben 

olyan készségekre tesznek szert, amelyek valódi értéket jelentenek a későbbiekben! 

 

A külföldön töltött hetek, hónapok alatt sokat fejlődhetnek a személyes kompetenciák, önállóbbá, 

nyitottabbá válhatnak általuk. Másrészről pedig hatalmas előnyt jelenthetnek a munkaerőpiacon is, 

ezért mindenképp érdemes beleírni az önéletrajzba! Ez különösen pályakezdőként lehet fontos, hiszen 

így pozitív benyomást alakíthatnak ki magukról, ami segít, hogy kiemelkedjenek a többi jelentkező 

közül. A külföldön eltöltött idő ugyanis azt jelenti, hogy képesek voltak megállni a helyüket egy idegen 

országban, amihez elengedhetetlen a határozottság, a jó kommunikációs készség, és a magabiztosság. 

A szakmai gyakorlatnak különösen nagy hasznát vehetik hazatérés után, a kint megszerzett tudást 

itthon is könnyedén a javukra fordíthatják. Újszerű, innovatív szemlélettel járulhatnak hozzá a hazai 

cégek sikeréhez, azáltal hogy betekintést nyerhettek egy külföldi cég működésébe, és a gyakorlatban 

is kipróbálhatták magunkat az adott szakmában. 

 

Ma már szinte alapkövetelmény egy, vagy akár két idegen nyelv ismerete, épp ezért válnak értékessé 

a nemzetközi tapasztalatok. Bár itthon is lehet nyelvet tanulni, a munkaerőpiacon a nyelvvizsga tényén 

túl sokkal többet ér az, ha látják, hogy a megszerzett tudást a való életben is tudják kamatoztatni a 

fiatalok. A mobilitásban résztvevők a külföldön töltött idő alatt napi szinten használják az adott nyelvet, 

így folyamatosan fejlesztik készségeiket. 

 

Mindezek után egyértelművé válik, hogy a nemzetközi tapasztalat rengeteg előnnyel járhat, mind a 

munkaerőpiacon, mind pedig a személyes készségek tekintetében. Nem érdemes kihagyni, hiszen csak 

nyerhetnek vele! 
 

6. + Hogyan írjunk motivációs levelet? 

 

Az álláspályázatok jelentős részében a munkaadó kísérőlevelet vagy más néven motivációs levelet 

kér. Aki nem rutinos pályázó, könnyen lehet, hogy első olvasásra nem is tudja hova tenni ezt a 

műfajt. A motivációs levél szubjektívebb műfaj, mint az önéletrajz. A pályázó arra ad választ, hogy 

milyen indíttatásból pályázta meg az állást, milyen személyes képességekkel tudna hozzájárulni a cég 

sikeréhez. Tehát nem az önéletrajz megismétlése (egy-egy pontra persze lehet hivatkozni). Fontos a 

személyesség, hiszen itt nyílik lehetőségük arra, hogy megmutassák magukat a leendő 

munkaadóinknak. Épp ezért fontos, hogy az adott állásra reagáljon, ne csak egy sablonos, általános  



 

 

 

változatot készítsünk, hanem szabják az adott pozícióhoz. Gyakran előforduló hiányosság, ha a pályázó 

nem jellemzi önmagát a motivációs levélben. Érdemes leírni, hogy mik azok a képességeink, 

tulajdonságaink, korábbi tapasztalataink, amik miatt ők lennénk az ideális jelöltek. Arra azonban 

érdemes odafigyelni, hogy ne csak felsorolás szerűen említsék meg ezeket a készségeket, támasszák 

alá számokkal, életszerű példákkal, korábban elért sikerekkel is. 

 

7. Hol találsz segítséget az induláshoz? 
 

Olvass cikkeket: 
 

 Hogyan kerüld az unalmas közhelyeket a CV-ben, a motivációs levélben vagy interjún? 
 

 Hogyan fogalmazd meg a bérigényedet? 
 

 Milyen állás való neked?  
 

 Hogyan nyilatkozz a szakmai tapasztalatról? 
 

 
 
A teljes kiadvány letölthető: https://bit.ly/2MxZ1JK 
 
 

További segítség: 
 
Ismerkedj meg az Europass önéletrajz-szerkesztővel: 
 

• Olvasd el, miért hasznos az Europass önéletrajz! 
 

• Nézz meg mintákat! 
 

• Kezdd el kitölteni a saját önéletrajzodat! 
 
 

 

Az álláspályázati dokumentumok létrehozásával kapcsolatos bővebb információ: 
https://bit.ly/2MYJm6g  

https://bit.ly/2MxZ1JK
https://bit.ly/3cFQdMH
https://bit.ly/3cFQdMH
https://europa.eu/europass/hu
https://bit.ly/2MYJm6g

