
Tanulás, kutatás, 
prezentáció 



 Amikor szeptember elején beültem erre az 
óra, nem tudtam, hogy mire számítsak… Azt, 
hogy mit fogunk csinálni vagy hogy mire 
kapunk majd jegyet elképzeli se tudtam.  

 Mikor megkaptuk azt a feladatot, hogy 
tűzzünk ki magunknak egy célt, sokáig 
gondolkodtam, hogy mi legyen az. 

 3 hónap elteltével, ahogy megismerkedtem 
ezzel az órával rájöttem, hogy nagyon 
hasznos volt. Úgy érzem, hogy az itt 
megszerzett tudást a későbbiekben is tudom 
majd kamatoztatni. 



KEMÉNY célom:  
Megtanuljak:  főzni 

    sütni 

 

 Olyan célt szerettem volna választani, amit 
később is hasznosíthatok. Ez szerintem 
mindig jól jön az életben. 

 Mivel hamarosan szeretnék elköltözni 
otthonról, ezért is akartam megtanulni 
főzni. 



Miért fontos? 

• A családban általában a nők szoktak főzni, 

ezt jó időben megtanulni. 

• Aki egyedül él, annak fontos, hogy el tudja 

látni magát. 

• „A férfiakhoz legkönnyebben a hasukon át 

vezet az út.” 



Segítségemre voltak: 

• A nagymamám 

• Receptes könyvek 

• Magazinok 

• Internet 

• Főzős műsorok 





1. lépés 

 Elolvastam néhány könyvet, ami az 

ételekről szól. Megismerkedtem a 

fűszerekkel és az alapanyagokkal. 

 

 

 (1001 étel, amit meg kell kóstolnod mielőtt 

meghalsz) 



2. lépés 

 Hetente kétszer találkoztam a 

nagymamámmal, aki nagyon sokat 

segített. Eleinte csak figyeltem, hogy mit 

csinál, de később már besegítettem neki. 

 Ez sokat segített a célom elérésében. 



3. lépés 

 Ezek után, otthon egyedül próbáltam meg 

főzni receptes könyvek segítségével. 

Először akadtak nehézségek, az egyik 

ételt például nagyon elsóztam… De 

később egyre jobban ment. 



4. lépés 

 Végül, amolyan vizsga ként egyedül 

készítettem el vasárnap a családi ebédet. 

Szerencsére jól sikerült és mindenkinek 

ízlett. 
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Később… 
 Szeretnék megtanulni minél több ételt 

elkészíteni. Leveseket, főfogásokat és 

édességeket is. 



Új célok a jövőben: 

• Szeretnék jogosítványt szerezni 

• Szeretnék olasz nyelvvizsgát tenni 



Csoportmunka: 
• Hetente egyszer találkoztunk. 

• Szerintem jó irányba fejlődtünk. Jobban 
megismertük és közelebb kerültünk egymáshoz. 

• Én a pozitív humort, mint kommunikációs 
eszközt választottam. Szerintem ez fontos és 
segíti a kommunikációt akár 2 idegen ember 
között is. 

• Véleményem szerint a csoportban egyenlő 
felekként kezeltük egymást, és a házi 
feladatoknál mindenben segítettük a másikat. 



Összegzés: 

 Elégedett vagyok magammal, hogy 3 

hónap alatt sikerült elérnem amit 

szerettem volna. Ebben nagy 

segítségemre volt ez az óra. 

 És elégedett vagyok a csoportunkkal is, 

szerintem nagy jól tudtunk együtt dolgozni. 



Köszönöm a 
figyelmet! 

 

 
Készítette: Marti Virág 


