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ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETEIM  
 
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek igazak rád! 
 
A Szívesen foglalkozom növényekkel, állatokkal. 

H  Szívesen foglalkozom emberekkel. 

G  Könnyen ráveszem a barátaimat arra, amit akarok. 

M  Örülök, ha gépekkel, elektromos berendezésekkel dolgozhatok. 

A  Szívesen dolgozom kerti eszközökkel. 

M  Szeretek gépeket összeszerelni, javítani. 

G  Szeretek irodában, tiszta környezetben dolgozni. 

H  Szeretek embereket tanítani. 

M  Szívesen végzek otthon olyan munkákat, mint motorszerelés, mobiltelefon-szerelés, varrás, 

tapétázás. 

G  Szívesen oldok meg bonyolult számolási feladatokat. 

H  Szeretek emberekről gondoskodni, embereket ápolni. 

A  Szívesen végzek a szabadban fizikai munkát. 

H  Szívesen foglalkozom kisgyermekekkel.  

A  Szeretném megismerni, megérteni a természetben zajló folyamatokat (állatok, növények világa, 

környezetvédelem stb.). 

M  Szívesen tervezek, modellezek. 

G  Szeretek eladni, vásárolni. 

 
Számold össze, hogy hány A, H, G, M betűt karikáztál be, majd írd be az alábbi táblázatba! 
 
A betűjelek mellett szereplő pontszámok megmutatják, hogy melyik terület érdekel Téged leginkább és 

melyek kevésbé vagy a legkevésbé. 
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Érdeklődési Területek 
 
A - AGRÁR TERÜLET 

Az agrárterületen dolgozók gondoskodnak a növények és állatok, valamint a környezet életfeltételeinek biztosításáról, 
amely szükséges az élelmiszerek előállításához és az emberi környezet megóvásához. Az alábbi ágazatok sorolhatók 
ide intézménytípusonként csoportosítva: 

Technikum, Szakképző iskola: Környezetvédelem és vízügy, Mezőgazdaság és erdészet, Élelmiszeripar. 

 

H - HUMÁN TERÜLET  

A humán területen dolgozók az emberekkel együttműködve dolgoznak. Foglalkozhatnak a gyerekek, fiatalok, 
felnőttek, időskorúak körülményeinek javításával, az egészségügyi állapotuk megőrzésével, gyógyításával, továbbá az 
érintett személyek nevelésével, tanításával. Az alábbi ágazatok sorolhatók ide intézménytípusonként csoportosítva: 

Technikum, Szakképző iskola: Szociális, Egészségügy, Sport, Rendészet és közszolgálat, Honvédelem,. 

Szakgimnázium: Pedagógia, Közművelődés, Előadóművészet 

 

G - GAZDASÁG-SZOLGÁLTATÁS TERÜLET  

A gazdaság területén dolgozók az anyagi javak és a szolgáltatások előállításával, felosztásával foglalkoznak. A 
szolgáltatás területén dolgozók elsődleges célja más emberek igényeinek, szükségleteinek kielégítése és a 
tanácsadás. Az alábbi ágazatok sorolhatók ide intézménytípusonként csoportosítva: 

Technikum, Szakképző iskola: Gazdálkodás és menedzsment, Kereskedelem, Turizmus-vendéglátás, 

Szépészet, Kreatív - kreatív színház- és hangtechnika alágazat, Kreatív – kreatív vizuális alágazat, Közlekedés 

és szállítmányozás 

Szakgimnázium: Előadóművészet, Képző– és iparművészet,. 

 

M - MŰSZAKI TERÜLET  

A műszaki területen dolgozók a nyersanyag kitermelésétől egészen a késztermék előállításáig tartó folyamat bármely 
szakaszában végezhetnek munkát. A terület legtöbb ágazata gépesített, ezért a munkafeladatok kevés fizikai erőt, 
viszont jó műszaki érzéket igényelnek. Az alábbi ágazatok sorolhatók ide intézménytípusonként csoportosítva: 
 
Technikum, Szakképző iskola: Gépészet, Elektronika és elektrotechnika, Informatika és távközlés, Vegyipar, 

Építőipar, Kreatív – kreatívipar alágazat, Kreatív - kreatív színház- és hangtechnika alágazat, Kreatív – kreatív 

vizuális alágazat, Közlekedés és szállítmányozás, Egészségügyi technika, Fa- és bútoripar, Épületgépészet, 

Specializált gép- és járműgyártás, Bányászat és kohászat, Honvédelem. 

 
A kérdőív kitöltése után javasoljuk, hogy olvasd át a területekhez kapcsolódó szakmák leírásait a 
„Foglalkozás leírások” menüben, majd keresd ki a szakkepzes.ikk.hu oldalon, hogy melyik iskolában tanulhatod a 
kiválasztott szakmát. 
 
Forrás: Tartsd velünk az irányt! Pályaorientációs kiadvány.  
(TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 projektből), 
szakkepzes.ikk.hu, 
Szakmaismereti játék - Prémné Horváth Katalin,  
BAZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
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