Strokovno svetovanje na podlagi izmere sposobnosti /
Képességfelmérés alapján szakmai tanácsadás

Center za poklicno usposabljanje Zalaegerszeg je v prvi polovici šolskega leta 2017/2018 opravil
strokovno svetovanje, ki temelji na izmeri sposobnosti, katero je izdelala partnerska organizacija
Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala. / A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum a
2017/2018. tanév első félévében szakmai tanácsadást végezett a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara projektpartner által elvégzett képességfelmérés alapján.
Na podlagi rezultatov so pripravili priporočila za učence. Izmero sposobnosti je opravilo 55 učencev
šestih in sedmih razredov in sicer 40 iz županije Zala, 15 pa iz Železne županije. / Az eredmények
alapján elkészítésre került a tanulóknak szánt javaslatok. Összesen 55 fő hatodik és hetedik osztályos
tanuló eredménye került feldolgozásra. Ebből 40 fő Zala megyéből érkezett, 15 fő Vas megyéből
érkezett.
Sodelujoči učenci so se udeležili testa fizične sposobnosti, rezultat katerega je bil predlog nadaljnjega
šolanja, glede na interese in sposobnosti učenca. Rezultati vsakega učenca so vsebovali vprašalnik o
področjih zanimanja učenca. Vprašalnik je opredeljeval štiri področja interesov: kmetijsko, humano,
gospodarsko-storitveno in tehnično. Lahko rečemo, da je večina deklic usmerjena v humana
področja, večina fantov pa se zanima za humano in tehnično področje. / A résztvevő tanulók fizikai
képességvizsgálaton vettek részt, melynek részeredményeiből készült el a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelő továbbtanulási irány javaslatát. Minden tanuló eredménye tartalmazott egy
érdeklődés kérdőívet. A kérdőív négy érdeklődési területet különít el: agrár, humán, gazdaságiszolgáltató és műszaki. Elmondható, hogy a lány tanulók zömében a humán területek felé
orientálódnak, míg a fiúk többsége a humán és műszaki terület irányába mutat érdeklődést.
Na podlagi povzetka rezultatov izpolnjenega vprašalnika in uspešnosti izpolnjenih nalog na
instrumentih, so učenci dobili priporočila glede izobraževalnih smeri, ki so za njih najbolj primerni.
Vendar pa je treba opozoriti, da se učenci v tej dobi hitro spreminjajo, zato je ta predlog le smernica.
Možno je, da se ob izbiri poklicne poti usmerijo k drugemu interesnemu območju. Predlogi so bili
poslani po pošti na domači naslov učencev. / A javaslat összegzéseként az érdeklődési kérdőív és az
eszközökön elért teljesítmény alapján történt továbbtanulási irány ajánlása. Azt mindenképpen meg
kell jegyezni, hogy a tanulók ebben az életkorban még gyorsan változnak, így ez a javaslat csak egy
iránymutatás. Elképzelhető, hogy mire a pályaválasztásra sor kerül, más érdeklődési terület felé
orientálódnak. A javaslatokat a tanulók lakcímére került postáztázásra.

