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Így válassz munkahelyet, hogy boldog legyél a munkádban (gerillaoneletrajz.hu) 

 

Üdvözlök Mindenkit! 

Remélem, jól vagytok! Így félév tájékán a pályaválasztásról, munkáról fogunk kicsit 

beszélgetni. Biztosan mindenki végzett már különböző jellegű munkákat és volt, amelyiket 

szívesen csinálta, volt, amelyikhez nem sok volt túl sok kedve. Elgondolkodtál már azon, ezek 

mitől függenek?  

A középiskolások körében a „mi szeretnél lenni?” kérdésre gyakran találkozni azzal a 

válasszal, hogy „nem tudom, mi akarok lenni”. 

Amikor egy szakmát választasz, egyszerre kell benne megtalálni az egyéni kiteljesedést, 

boldogságot és a mások felé való szolgálat örömét. 

 

Vajon minden esetben lehet-e döntő szempont a pénz, a hatalom és a népszerűség, vagy 

ezeken túl más dolgok is fontosak? Netán egy másik út vezet a boldogsághoz? (1. kérdés) 

Ki milyen munkákat végzett már eddig (diákmunka, otthoni munka) és melyeket szerette 

ezekből csinálni? (2. kérdés) 

Kérném, hogy írjatok 3 szakmát, amit úgy éreztek, hogy a legközelebb áll hozzátok és el 

tudnátok képzelni magatokat benne, sőt, szívesen dolgoznátok benne! (3. kérdés) 

 

Töltsétek ki a következő oldalon levő táblázatot! Értelemszerűen az üres négyzetekbe I vagy 

H betűt írjatok! 

  

https://gerillaoneletrajz.hu/blog/allaskereses/igy-valassz-munkahelyet-hogy-boldog-legyel-a-munkadban/
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Kérdések 

sorszáma 

Kérdések IGAZ vagy 

HAMIS?: 

1. Tudsz-e 

önállóan/csoportban 

dolgozni? 

 

2. Van-e 

humorérzéked, vagy 

hamar megsértődsz? 

 

3. Tudsz-e türelmes 

lenni? 

 

4. Tudsz-e nyitott lenni 

az új feladatokra? 

 

5. Rendelkezel-e 

vitakészséggel? 

 

6. Képes vagy a mások 

érdekeit a magadé 

elé helyezni? 

 

7. Rendelkezel-e kellő 

bátorsággal a 

kezdeményezéshez? 

 

8. El tudod-e fogadni 

mások irányítását? 

 

9. Tudsz-e felelősséget 

vállalni saját 

tetteidért? 

 

10. Meg tudnád-e 

önmagad ebben a 

szakmában 

valósítani? 

 

 

A táblázat eredményeinek tükrében az előbb felsorolt 3 szakma közül melyikben tudnád 

magad a leginkább elképzelni? (4. kérdés) 

 ......................................................................................................................................................  

Olvasd el a fenti internetes linken elérhető cikket, és válaszolj a kérdésekre! 

 

Mire vezethető vissza, hogy nagyon sok munkavállaló nem boldog a munkájában, és nem érzi 

jól magát a munkahelyén? (5. kérdés) 

 

A Randstad felmérés alapján mi áll az első helyen a magyar álláskeresőknél? (6. kérdés) 

 

A felmérés alapján mi a legkevésbé fontos szempont a magyar álláskeresőknél? (7. kérdés) 

 

Mit célszerű tenni, mielőtt elkezdesz állást keresni? (8. kérdés) 
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A cikk írója 10 tippet ír le az ideális munkahely megtalálásához! Ezek természetesen nem 

egyformán fontosak mindenki számára. Próbálj meg fontossági sorrendet felállítani ezek 

között, azaz rakd sorba a 10 felsorolt tippet a Te értékrended szerint! (természetesen csak a 

számok felsorolásával) (9. kérdés) 

 ......................................................................................................................................................  

Visszaküldést a szokásos módok egyikén kérném! (Lementett, kitöltött, csatolt Word 

dokumentum előnyben) 

Jó munkát, jó egészséget kívánok! 

VIGYÁZZON MAGÁRA MINDENKI! 

Takács tanár úr 


