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Bálint
4G

Szia! Fogalmam sincs, hogy hol 

tanuljak tovább. 

Ne is mondd! Tiszta gáz! Mindenki 

mást mond… 

Ja! Akkor most menjünk mi is 

gimibe? Anyámék le sem szállnak 

rólam!!!!

Ne hagyd magad!!! Azért nézzünk 

körbe mi is. Várj csak! Nikivel 

találtunk egy kérdőívet a neten! 

Niki???? Khmmm…  
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Bálint
4G

Jól van…

küldd át légyszi a linket

Jaj! Hagyd már abba! Láttam, ahogy 

reggel is bámultad….

https://szakmavilag.hu/kerdesek/ip

aragi-erdeklodes-kerdoiv

Esélyed sincs, Ő a talpraesett pasikra 

bukik.. Inkább töltsd ki a tesztet
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Kész vagy?

Neked mi jött ki? 

Képzeld, nekem a HUMÁN 

területet dobta ki! Szerinted??? 

AZ MI?? És neked????

Nekem AGRÁR és MŰSZAKI…..

Ez most mit jelent???? 

Nézzünk utána valahol

Várj küldök valamit

Fogggalmam sincs
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HUMÁN
A humán területen dolgozók az 

emberi viselkedés 

tanulmányozásával, valamint az 

emberek társadalmi helyzetének 

javításával foglalkoznak. 
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PÉK

PÉK - CUKRÁSZ

MALOMIPARI MUNKÁS

JUHTENYÉSZTŐ

NÖVÉNYOLAJ GYÁRTÓ

Az agrár területen dolgozók

gondoskodnak egy adott ország vagy

egy országrész élelmezéséről.



You can Resize without 

losing quality

You can Change Fill 

Color &
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SZÉPÉSZET

RENDÉSZET KÖNNYŰIPAR

KÖZLEKEDÉS

GAZDASÁGI - SZOLGÁLTATÓ

A gazdaság területén dolgozók

anyagi javak és a

szolgáltatások előállításával,

felosztásával foglalkoznak.

Elsődleges célja más emberek

igényeinek, szükségleteinek

kielégítése és a tanácsadás.



A műszaki területen dolgozó emberek a nyersanyag

kitermelésétől kezdve a késztermék előállításáig tartó

folyamat bármely szakaszában végezhetnek munkát.

A szakterület legtöbb ágazata gépesített, ezért a

munkafeladatok KEVÉS FIZIKAI ERŐT, viszont

JÓ MŰSZAKI ÉRZÉKET igényelnek.

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET

GÉPÉSZET

INFORMATIKA

ÉPÍTŐIPAR

FAIPAR

VILLAMOSIPAR

ÉPÜLETGÉPÉSZET

TÁVKÖZLÉS
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Te! Kezd érdekelni a dolog….

Az AGRÁR nem mozgat, de a 

MŰSZAKI érdekes lehet….

Lehet, hogy érdemes lenne 

szakmát tanulnunk???

Jó, de miért is jobb ez nekünk 

mint a gimi?!?!?

Én már kapizsgálom!!!

Aha!!! Mondasz valamit..
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Ha jól megy a gyakorlati munka, rögtön ÁLLÁSOM is lehet.

Nem kell egész nap a padban ülnöm! ALKOTHATOK!

Lesz SZAKMÁM, ÉRETTSÉGIM, és ha jól megy simán megoldom a NYELVVIZSGÁT! 

Kapok ÖSZTÖNDÍJAT

Rengeteg GYAKORLATI ÓRÁM lesz a suliban, és a cégnél is.

Ha EGYETEMRE akarok menni, a technikusim EMELT ÉRETTSÉGINEK számít

Minden SZAKMA – HIÁNYSZAKMA! Jól MEGFIZETIK!

S
Z
A
K
M
A
!

HA SZAKMÁT TANULOK, AKKOR:
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Milyen igazad vaaaan! Ezeket 

végig sem gondoltam.

Már megint kezded???

Ok.

Lécci mondd neki, hogy üdvözlöm.

Várj! Ráírok Nikire, hogy Ő hova is 

megy.. 

Jól van, majd írok 
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Kinga
4G

Hali! Te hova is mész tovább??

Bálinttal keresgetünk, de 

elakadtunk. Ja, amúgy üdvözöl…

Képzeld! Elgondolkodtunk mi is a 

szakmán.

Na, és mit választottál?

Szuper! Én már tuti, hogy 

technikumba megyek!!! Már apám 

is rábólintott. 

Micsodaaa????

https://www.uihere.com/free-cliparts/blond-girl-clothing-adolescence-fashion-teen-1501293/download

Niki

Gépjármű mechatronikai 

technikus 

Autószerelő. Ismersz, nem? 

Bálint?!           
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Te jó ég! Nem semmi vagy! Úgy 

bírom, hogy ilyen bevállalós 

vagy!!!

Mit csináljak??
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Niki

Amit szeretsz! Ja, meg amiben jó 

vagy! Mondjuk beszélni azt tudsz

Én a Zalaegerszegi Szakképzési 

Centrum iskoláit néztem meg. Jó, 

nekem könnyebb volt, mert 

konkrétan tudtam, hogy mit 

szeretnék. De rengeteg lehetőség 

van

Tényleg            Kösziiiiiii

A tesztben is ez jött ki.

Nem tudom, hogy merre induljak… 

Itt vannak, nézd meg
https://zegszakkepzo.hu/tagintezmenyek/
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MEGVAN!!!

Beszéltem Nikivel! Adott egy jó 

ötletet

Elmegyek pedagógiai pályára, 

lesz érettségim, technikusim, 

tehát megvan az emelt 

érettségim is, lesz egy 

nyelvvizsgám és irány az 

egyetem. Szerintem ez 

anyáéknak is tetszeni fog.

Niki meg képzeld autószerelő, 

jaj bocs, gépjármű 

mechatronikai technikus lesz!

Na? Mit szólsz???? 

Már megint kezded???

Igen, mondtam neki. 

Húúúúúú….. Ez jól hangzik

Mondtad Nikinek, hogy 

üdvözlöm??

Autószerelő, hmmm nem rossz
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Több komolyságot…

Ez most fontos!

Nálam is…         

Jól van, ne izélj! Akkor is tetszik… 

meg a műszaki pálya is 

Értettem tanárnő!

Olyan, mintha már oda járnál 

Na, azért én is keresgéltem a 

neten. Nézd, itt minden szakma

részletesen le van írva

https://szakkepzes.ikk.hu/tajekozt

ato/fuzet.html

A műszaki vonal király lenne!

Sztem döntöttem, már csak egy 

bökkenő van, anyámék…
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ANYA! 

APA!



MI MÁR DÖNTÖTTÜNK!

SZAKMÁT TANULUNK!


