
Csináld, amit szeretsz, 
               szeresd, amit csinálsz!

Üdvözlünk a HiSchool nevében, örülünk, hogy itt vagy! 

A mai nap célja, hogy olyan inspiráló szakemberek történeteit ismerd meg, akiknek életútja és 
tapasztalatai számodra is hasznosak lehetnek.

Hogy tudod kihozni a legtöbbet a 
mai napból? 

Sok-sok különböző történetet és 
tanácsot zúdítunk rád a következő 
néhány órában – készítettünk 
neked egy útlevelet, mellyel rendet 
teremthetsz a gondolataidban. 
De mielőtt elkezdenéd, töltsd ki ezt 
a rövid személyiségtesztet, és nézd 
meg mennyire illik rád az eredmény!
https://www.16personalities.com/hu 

Útlevél használati útmutató

Hallgasd kritikusan az interjúkat! 
Figyelj arra, mi az, ami számodra 
érdekes, ami kíváncsivá tesz!
Írd fel magadnak, ha valami izgalmasat 
hallottál, nézd meg a nap végén 
milyen témák voltak a kedvenceid!

Sharing is caring. Oszd meg a véleményed, beszélgessetek a barátaiddal a látottakról, segítsetek 
egymásnak elképzelni a jövőtöket.

Reméljük, hogy a Fesztivál végére

gyarapodik az ismereted a 
szakmákról,
felismered, mennyire egyedi 
minden életút 
és hogy megéri a saját 
értékrended és érdeklődési 
köröd alapján dönteni a 
jövődről.



Ikszeld be min veszel részt, tervezd meg a napod!
Sziget Fesztivál alapító
Cápák között befektetője
Erste Bank elnök-vezérigazgató 
Facebook adatelemző 
Coca-Cola marketing igazgató
Idegsebész 
Programozó és csapatvezető
Gépész hallgató, Low-Cost Robotics alapító
BlackRock UX dizájner
Ex Forbes és Index újságíró 
MOL kutatási és fejlesztési vezető, ex vegyész
Díjnyertes utazó dokumentumfilmes
Mesterfodrász, Random Shooting Day alapító
MáSzínház színész 
Űrjogász
Építész
Pszichológus
OTP termékszakértők
Diákhitel oktatási szakértő
Jogász
MOL Olajmérnök
Milestone Intézet oktatási vezető
Közgazdász, BME egyetemi docens
Interkulturális pszichológia, ELTE PPK
Egyetemista diákok - Oktondi



A Fesztivál előtt töltsd ki!
Válaszolj a kérdésekre, hogy jobban kapcsolódj a témához és 
önmagadhoz, és célzottabban tudj figyelni a videókra!

Szerinted mit jelent, hogy valaki jól választ munkát?

Mi az, amit tudsz, amiben biztos vagy a pályaválasztásoddal kapcsolatban?
   Biztos vagyok benne, hogy szeretnék...
   Biztos vagyok benne, hogy nem szeretnék...



Mi az, amitől tartasz, ami frusztrál a pályaválasztással kapcsolatban?

Mi a te három legfontosabb szempontod a szak/szakma választásnál?

Mi az a kérdés, amiben nehéz döntened?



A Fesztivál után töltsd ki!
És neked hogy tetszett a mai nap? Egészítsd ki a szöveget!

Ez a legjobb tanács, amit hallottam: (Miért?)

Ez az a tanács, amit megfogadok:

Ez a szakma állt hozzám a legközelebb: (Miért?)



Ezért várom az egyetemet:

Ezzel a szakmabelivel elmennék kávézni: (Miért vele mennél?)

Ebben a szakmában nem szeretnék dolgozni: (Miért?)

Ez volt a legmenőbb szakma: (Mi tetszett benne a legjobban?)



Ezzel az előadóval helyet cserélnék egy napra: (Miért pont vele?)

Voltál workshopon? Hogy érezted magad?

Beszélgettél szakkolisokkal? Melyik szak tetszett a legjobban?

Miben segített a mai nap? Ha szeretnéd, fejezd be a mondatokat az élményeid alapján!
   Rájöttem arra, hogy...
   Máshogy látom a pályaválasztást, mert...
   Már nem tartok attól, hogy...
   Választ kaptam arra a kérdésemre, hogy...



A Fesztivál szereplői már megtalálták az útjukat. Te hogyan képzeled el a jövődet? Írj le 
három konkrét lépést, amit most teszel meg a jövődért! (Hopp egy már meg is van, részt 
vettél egy pályaválasztási napon.)

Elbúcsúzunk, de nem örökre. Szuper, hogy végigcsináltad a mai napot, sikeres és boldog 
pályaválasztást kívánunk!

Készítette: 
Buzder Brigi - Pályaválasztás Szívvel

Osika Judit - Grow Your Space

Kovács Angelika - HiSchool

Tördelés:
Szalontai Kata

decaf_designcafe


