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SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 481 04

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a(z)
XIII. INFORMATIKA
[GAZATHOZ

A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az
első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos
szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom) a XIII. Informatika {gazat al{bbi
szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
54 213 05
54 481 01
54 481 02
54 481 04
54 481 05
54 482 01
I.

Szoftverfejlesztő
CAD-CAM informatikus
Gazdas{gi informatikus
Informatikai rendszergazda
Műszaki informatikus
IT mentor

A szakképzés jogi h{ttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
– az 54 481 04 Informatikai rendszergazda szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet
alapj{n készült.
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II.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 481 04
A szakképesítés megnevezése: Informatika rendszergazda
A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 7. Informatika
[gazati besorol{s sz{ma és megnevezése: XIII. Informatika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2
Elméleti képzési idő ar{nya: 40 %
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 60 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot
követen 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Bemeneti kompetenci{k: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: nincsenek
P{lyaalkalmass{gi követelmények: nincsenek
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IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező
szakember alkalmazható:
Tant{rgy

-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

T{rgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések
felsorol{s{t a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza,
melynek tov{bbi részletei az al{bbiak:

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A képzési és vizsg{ztat{si feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimum{t meghat{rozó eszköz- és felszerelési jegyzék
12 db tanulói és 1 db oktatói sz{mítógép Internet kapcsolattal
3 db kis- és közepes h{lózatok forgalomir{nyít{si feladataira és internetkapcsolat{nak biztosít{s{ra alkalmas modul{ris integr{lt forgalomir{nyító
3 db kis- és közepes h{lózatok kapcsol{si feladataira alkalmas, VLAN-képes,
menedzselhető kapcsoló
2 db multifunkciós vezeték nélküli forgalomir{nyító
2 db laboratóriumi kiszolg{lói feladatokra alkalmas PC
1 db laboratóriumi ügyfél oper{ciós rendszer futtat{s{ra alkalmas PC vagy
laptop
1 db laboratóriumi ügyfél oper{ciós rendszer futtat{s{ra alkalmas, vezeték
nélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
H{lózati szimul{ciós szoftver
Ethernet és soros k{belek
UTP k{belezéshez szersz{mok
K{belteszter

Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre:
Sz{mítógépterem, Internetkapcsolat
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V.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés m{sodik évfolyam{nak
(2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai tartalm{val, tant{rgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tant{rgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó
{gazati szakközépiskolai szakmai
tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val.

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:

évfolyam
9. évfolyam
Ögy.
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti
órasz{m
szabads{v
nélkül
5 óra/hét
6 óra/hét
7 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves órasz{m
szabads{v
nélkül
180 óra/év
70 óra
216 óra/év
105 óra
252 óra/év
140 óra
320 óra/év
992 óra/év
2275 óra

heti órasz{m
szabads{v
nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

heti órasz{m
szabads{vval
6 óra/hét
7 óra/hét
8 óra/hét
11 óra/hét
35 óra/hét

éves órasz{m
szabads{v
nélkül
1116 óra/év
160 óra
992 óra/év
2268 óra

éves órasz{m
szabads{vval
216 óra/év
70 óra
252 óra/év
105 óra
288 óra/év
140 óra
352 óra/év
1120 óra/év
2543 óra

heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

35 óra/hét

(A kiz{rólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 912., és ezt követő 13. évfolyam{n megszervezett képzésben az azonos tant{rgyakra
meghat{rozott órasz{mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő
sz{ma, és az órasz{mok oszthatós{ga miatt keletkezik!)
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként

[gazati szakképzés a közismereti oktat{ssal p{rhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

11500-12
Munkahelyi egészség és
biztons{g
11499-12
Foglalkoztat{s II.
11498-12
Foglalkoztat{s I.
(érettségire épülő képzések
esetén)
10815-12
Inform{ciótechnológiai
alapok
10826-12
Szakmai életp{lya-építés,
munkaszervezés,
munkahelyi
kommunik{ció
10817-12
H{lózatok, programoz{s
és adatb{zis-kezelés

Tant{rgyak

Munkahelyi egészség és
biztons{g

9.
heti
órasz{m
e
gy
0,5

ög
y

10.
heti
órasz{m
e
gy

ög
y

11.
heti
órasz{m
e
gy

ög
y

12.
heti
órasz{m
e
gy

[gazati
szakképzés
közismeret
nélkül
1/13
heti
ög
órasz{m
y
e
gy
0,5

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
5/13 és 2/14.
heti órasz{m
e

Foglalkoztat{s II.

0,5

Foglalkoztat{s I.

2

Inform{ciótechnológiai
alapok
Inform{ciótechnológiai
gyakorlat
Munkaszervezési
ismeretek
Munkaszervezés gyakorlat

Adatb{zis- és

1

1,5
2

2
1

1
2

0,5

1

2

szoftverfejlesztés

6

1

2

4

gy

Adatb{zis- és

1

2

2

2

8

szoftverfejlesztés gyakorlat
H{lózati ismeretek I.

1

1

2

4

H{lózati ismeretek I.
2

gyakorlat
10827 -12
H{lózati oper{ciós
rendszerek és
szolg{ltat{sok
10828 -12
V{llalati h{lózatok
üzemeltetése és felügyelete

2

2

8

H{lózati oper{ciós
rendszerek
H{lózati oper{ciós
rendszerek gyakorlat
H{lózati ismeretek II.

5,5
7
6

H{lózati ismeretek II.
gyakorlat
IT h{lózat biztons{g

6
2

IT h{lózat biztons{g
gyakorlat
összes óra
összes óra

2
2

3
5

70

2

4
6

105

3

4
7

140

4

6
10

11

20
31

160

16

15
31

Megjegyzések:
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően- a nappali
rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabads{v) szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.

7

2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként
[gazati szakközépiskolai képzés órasz{ma a
közismereti oktat{ssal p{rhuzamosan
Szakmai
követelmény-modul

Tant{rgyak,
témakörök
9.

11499-12
Foglalkoztat{s
II.

11500-12
Munkahelyi egészség és biztons{g

e
Munkahelyi egészség
és biztons{g
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakít{sa
Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök
biztons{ga
Munkakörnyezeti
hat{sok
Munkavédelmi jogi
ismeretek

gy

10.

ögy

e

gy

11.

ögy

e

gy

12.

ögy

e

[gazati
szakközépiskolai
képzés
összes órasz{ma
9-12. évfolyam

gy

[gazati
szakközépiskolai
képzés órasz{ma
a közismeret
nélkül
1/13.

e

gy

ögy

Szakképesítésspecifikus
szakképzés
órasz{ma
5/13. és
2/14.

e

A szakképzés
összes
órasz{ma

gy

18

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

Foglalkoztat{s II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése

8

16

16

4

4

4

4

10815-12
Inform{ciótechnológiai alapok

11498-12
Foglalkoztat{s I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10826-12
Szakmai
életp{lyaépítés,
munkaszervezé
s, munkahelyi
kommunik{ció

[ll{skeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztat{s I.

64

64

Nyelvtani rendszerzés 1

8

8

Nyelvtani rendszerezés
2

8

8

Nyelvi készségfejlesztés

24

24

Munkav{llalói szókincs

24

24

Inform{ciótechnológiai
alapok
Bevezetés a
sz{mítógépes
architektúr{kba
Szoftverismeretek
Inform{ciótechnológiai
biztons{g alapjai
Inform{ciótechnológiai
gyakorlat
Sz{mítógép
összeszerelése
Telepítés és
konfigur{l{s
Megelőző karbantart{s

36

36

54

36/54

18

18

27

18/27

12

12

18

12/18

6

6

9

6/9

72

70

142

72

50

142/122

24

35

59

24

25

59/49

36

35

71

36

25

71/61

12

12

12

Munkaszervezési
ismeretek
[ll{skeresés,
foglakoztat{sra
ir{nyuló jogviszony
létesítése

9

12/12

32

32

36

32/36

4

4

4

4/4

Szervezeten belüli
szerep, ir{nyít{s,
munkaszervezés,
kommunik{ció
Inform{ciógyűjtés, kezelés, t{jékozód{s
Munkavégzés
projektekben
Pénzügyi, v{llalkoz{si
feladatok
Munka- és
balesetvédelem,
elsősegélynyújt{s
Minőség-ellenőrzés,
minőségbiztosít{s,
minőségir{nyít{s
Környezetvédelem,
környezeti
fenntarthatós{g,
veszélyes anyagok
kezelése
Munkaszervezés
gyakorlat
[ll{skeresés,
foglakoztat{sra
ir{nyuló jogviszony
létesítése
Szervezeten belüli
szerep, ir{nyít{s,
munkaszervezés,
kommunik{ció
Inform{ciógyűjtés, kezelés, t{jékozód{s

10

4

4

4

4/4

4

4

4

4/4

8

8

8

8/8

6

6

8

6/8

2

2

2

2/2

2

2

4

2/4

2

2

2

2/2

64

64

72

64/72

8

8

8

8/8

12

12

12

12/12

8

8

8

8/8

10817-12
H{lózatok, programoz{s és adatb{zis-kezelés

Munkavégzés
projektekben
Pénzügyi, v{llalkoz{si
feladatok
Munka- és
balesetvédelem,
elsősegélynyújt{s
Minőség-ellenőrzés,
minőségbiztosít{s,
minőségir{nyít{s
Környezetvédelem,
környezeti
fenntarthatós{g,
veszélyes anyagok
kezelése
Adatb{zis- és
szoftverfejlesztés

18

Programoz{s
alapismeretek

8

Adattípusok

4

Programoz{s elemei

6

32

20

16/20

12

12

16

12/16

2

2

2

2/2

4

4

4

4/4

2

2

2

2/2

144

158/144

8

6

8/6

20

24

20

24/20

2

8

6

8/6

26

40

40

40/40

Adatstruktúr{k

30

30

30

30/30

Programtervezés

16

8

24

24

24/24

24

24

18

24/18

14

72

16

158

Programoz{si tételek

36

16

Adatb{zisok

11

Adatb{zis- és
szoftverfejlesztés
gyakorlat

36

Programoz{si nyelvek

24

72

Objektumorient{lt
programoz{s
Programoz{si nyelv
„A”

12

50

36

36

36

14

72

70

64

364

288

60

364/348

24

20

72

60

18

72/78

24/20

36

26

124

80

20

124/100

[llom{nykezelés

8

10

18

18

6

18/24

Web-programoz{s
alapjai

28

34

28

90

74

16

90/90

36

36

36

Adatb{zis fejlesztés
H{lózati ismeretek I.

36

36

Otthoni és kisv{llalati
h{lózatok

36

18

Kis- és közepes üzleti
h{lózatok,
internetszolg{ltatók
(ISP)
H{lózati ismeretek I.
gyakorlat
Otthoni és kisv{llalati
h{lózatok gyakorlat
Kis- és közepes üzleti
h{lózatok,
internetszolg{ltatók
(ISP) gyakorlat

64

18

64

72

55

72

70

72

55

36

35

36

35

12

64

64

36/36

136

144

136/144

54

72

54/72

82

72

82/72

333

288

50

333/338

198

144

25

198/169

135

144

25

135/169

10827 -12
H{lózati oper{ciós rendszerek és szolg{ltat{sok

H{lózati oper{ciós
rendszerek
Windows Server
telepítése és
üzemeltetése
Linux kiszolg{ló
telepítése és
üzemeltetése
Különböző h{lózati
oper{ciós rendszerek
integr{ciója
H{lózati oper{ciós
rendszerek gyakorlat
Windows Server
telepítése és
üzemeltetése
Linux kiszolg{ló
telepítése és
üzemeltetése
Különböző h{lózati
oper{ciós rendszerek
integr{ciója

10828 -12
V{llalati h{lózatok
üzemeltetése és
felügyelete

H{lózati ismeretek II.
Kapcsol{s és
forgalomir{nyít{s
v{llalati h{lózatokban
Sz{mítógép h{lózatok
tervezése és t{mogat{sa
H{lózati ismeretek II.
gyakorlat

176

176

80

80

80

80

16

16
224

224

96

96

96

96

32

32

192

192

96

96

96

96
192

13

192

Kapcsol{s és
forgalomir{nyít{s
v{llalati h{lózatokban
gyakorlat
Sz{mítógép h{lózatok
tervezése és t{mogat{sa
gyakorlat

96

96

96

96

IT h{lózat biztons{g

64

64

IT h{lózat biztons{g

64

64

IT h{lózat biztons{g
gyakorlat
IT h{lózat biztons{g
gyakorlat
Összesen
Összesen

72

108

180

70

72 144
216

105

108 144
252

140

128 192

Elméleti órasz{mok/ar{nya

40 %

Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

60 %

320

396
1283

720

1116

160

512

64

64

64

64

480
992

Jelmagyar{zat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
Az ar{nysz{mok a 9-12.+5/13 illetve 1/13.+2/14. évfolyamokra vonatkoznak

A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra
meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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2275/2268

A
11500-12 azonosító sz{mú
Munkahelyi egészség és biztons{g
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

15

A 11500-12 azonosító sz{mú Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Munkakörnyezeti
hat{sok

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztons{ga

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkahelyek
kialakít{sa

11500-12 Munkahelyi egészség és biztons{g

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztons{g

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés t{rgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkoz{si
megbetegedések h{tr{nyos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szab{lyoz{sa

x

x

Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai

x

A munkavégzés {ltal{nos személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Inform{cióforr{sok kezelése

x

Biztons{gi szín- és alakjelek

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
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x

x

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat
x

Szab{lykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatol{si készség

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
x

x

Ir{nyíthatós{g

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
x
x
Körültekintés, elővigy{zatoss{g

x

Rendszerező képesség

x

Helyzetfelismerés
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x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy
óra
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1.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos
munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges
kompetenci{k elsaj{títtat{sa.
Nincsen előtanulm{nyi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra
A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége
Történeti
{ttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztons{gi és munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek
megvalósít{s{ra szolg{ló törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés
személyi, t{rgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember
egészségére és testi épségére
A munkav{llalók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a
munkakörülmények hat{sai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei
A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és a
munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok
jelentősége a munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő
megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, z{rt
technológia, a biztons{gi berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési
intézkedések fogalma, fajt{i, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztons{g-munkaegészségügy)
Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghat{roz{sai.
1.3.2. Munkahelyek kialakít{sa
4 óra
Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai
A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai, priorit{sok.
Szoci{lis létesítmények
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Öltözőhelyiségek,
pihenőhelyek,
tiszt{lkodó- és mellékhelyiségek
biztosít{sa, megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és
felülvizsg{lat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint t{vfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgat{s
Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A
kézi anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése
Rakt{roz{s
[ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és alakjelek. Hulladékgazd{lkod{s,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri
alkalmass{g orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
ir{nyít{s szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak szab{lyai.
1.3.4. Munkaeszközök biztons{ga
2 óra
Munkaeszközök halmazai
Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalom meghat{roz{sa.
Munkaeszközök dokument{ciói
Munkaeszköz üzembe helyezésének, haszn{latba vételének dokument{ciós
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghat{rozott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok
Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g,
meghib{sod{s, biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési elj{r{s.
Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. [ltal{nos üzemeltetési követelmények.
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Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése,
ergonómiai követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hat{sok
2 óra
Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok
valamint a veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés
jelentősége a munkahelyen.
A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése
A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek
biztosít{s{ban, a munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések
megelőzésben. A munkav{llalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra
A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és
méltós{got tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki
egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvényben meghat{rozottak szerint a munkavédelem alapvető szab{lyai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők ({llam,
munk{ltatók, munkav{llalók) főbb feladatai. A kémiai biztons{gról szóló
2000. évi XXV. törvény, illetve a Korm{ny, illetve az {gazati miniszterek
rendeleteinek szab{lyoz{si területei a tov{bbi részletes követelményekről. A
szabv{nyok, illetve a munk{ltatók helyi előír{sainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztons{gos munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében
ell{tandó feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkoz{si megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s mint a megelőzés
eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
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1.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
1.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
1.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

1.1

magyar{zat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
h{zi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly

1.
1.1.
2.

2.1.

Szakkönyvek,
munkavédelmi t{rgyú
jogszab{lyok
Munkabaleset, foglalkoz{si
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x
x
x

1.5.2. A
tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

Oszt{lykeret

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

Csoportbont{s

Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

x

x

A tanult (vagy egy
v{lasztott) szakma
szab{lyainak
veszélyei, {rtalmai

1.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

22

A 11499-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

x

Munkanélküliség

x

[ll{skeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztat{s II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztat{s II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technik{kat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

V{llalkoz{st hoz létre és működtet

x

Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít

x

Di{kmunk{t végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei,
munkav{llaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k

x

x

Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka)

x

x

[ll{skeresési módszerek

x

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkav{llal{shoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és
nyugdíjbiztosít{si összefüggései

x

x

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és
p{lyav{laszt{si tan{csad{s)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban

x

x

x

x

Elemi szintű sz{mítógéphaszn{lat

x

x

x

x

Inform{cióforr{sok kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség
Hat{rozotts{g

x
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MÓDSZERKOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s

x

x

x

x

Inform{ciógyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztat{s II. tant{rgy
óra
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2.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint
a munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsaj{tít{s{ra.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkav{llaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztat{s, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosít{s, szabads{g), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre {ll{s, munkavégzés, magatart{si szab{lyok,
együttműködés, t{jékoztat{s), munkav{llaló felelőssége (vétkesen okozott
k{rért való felelősség, megőrzési felelősség, munkav{llalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosít{sa, megszűnése, megszüntetése,
felmond{s, végkielégítés, pihenőidők, szabads{g.
Foglalkoztat{si form{k: munkaviszony, megbíz{si jogviszony, v{llalkoz{si
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolg{lati jogviszony.
Speci{lis jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztat{s, fajt{i: atipikus
munkavégzési form{k az új munka törvénykönyve szerint (t{vmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztat{s, egyszerűsített foglalkoztat{s (mezőgazdas{gi,
turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztat{s, őstermelői
jogviszony, h{ztart{si munka, iskolaszövetkezet keretében végzett
di{kmunka, önkéntes munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt
bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő.
Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si
összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és
j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok
fajt{i (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
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2.3.3. [ll{skeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, re{lis célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilit{s szerepe, képzések szerepe, foglalkoztat{si
t{mogat{sok ismerete.
Motiv{ciós levél és önéletrajz készítése: fontoss{ga, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajt{i: hagyom{nyos, Europass, amerikai
típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megv{laszt{sa,
motiv{ciós levél felépítése.
[ll{skeresési módszerek: újs{ghirdetés, internetes {ll{skereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati h{lózat fontoss{ga, EURES (Európai
Foglalkoztat{si Szolg{lat az Európai unióban történő {ll{skeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő {ll{skeresés, cégek adatb{zis{ba
történő jelentkezés, közösségi port{lok szerepe.
Munkaerőpiaci technik{k alkalmaz{sa: Foglalkoz{si Inform{ciós Tan{csadó
(FIT), Foglalkoztat{si Inform{ciós Pontok (FIP), Nemzeti P{lyaorient{ciós
Port{l (NPP).
[ll{sinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az {ll{sinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
{ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel
történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési
kötelezettség
megszegésének
szankciói;
nyilv{ntart{s
szünetelése,
nyilv{ntart{sból való törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott
szolg{ltat{sok, kiemelten a munkaközvetítés.
[ll{skeresési ell{t{sok („passzív eszközök”): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj
előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés.
Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s.
Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja,
közfoglalkozat{s főbb szab{lyai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok („aktív eszközök”):
önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések,
béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok).
V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni
v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés,
v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai.
A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s,
munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub,
pszichológiai tan{csad{s.
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
2.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
2.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepj{ték
h{zi feladat

2.5.2. A
tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

sor{n

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Oszt{lykeret

1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x

Csoportbont{s

Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító sz{mú,
Foglalkoztat{s I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11498-12 Foglalkoztat{s I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

11498-12 Foglalkoztat{s I. (érettségire épülő képzések
esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerzés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkav{llalói
szókincs

Foglalkoztat{s I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkoz{ssal)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{nyt kitölt
szakmai önéletrajzot és motiv{ciós levelet ír
{ll{sinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
t{jékozódik
idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s, együttműködés
melletti munk{t végez
munk{val, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
megértése, haszn{lata

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motiv{ciós levél tartalma,
felépítése

x

egy szakmai {ll{sinterjú lehetséges kérdései, illetve
v{laszai

x

x

x

közvetlen szakm{j{ra vonatkozó gyakran haszn{lt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatv{nyok kitöltése idegen nyelven
Szakmai {ll{sinterjún elhangzó idegen nyelven feltett
kérdések megértése, illetve azokra való reag{l{s
értelmező, összetett mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Fejlődőképesség, önfejlesztés
T[RSAS KOMPETENCI[K
Nyelvi magabiztoss{g

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCI[K
Inform{ciógyűjtés
Analitikus gondolkod{s

x

Deduktív gondolkod{s

x
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x

3. Foglalkoztat{s I. tant{rgy
óra

64

3.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a di{kok alkalmasak legyenek egy idegen
nyelvű {ll{sinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkoz{st
is beleértve bemutatkozni, a munkav{llal{shoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatv{nyt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre {lló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve
az {ll{sinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési elj{r{sok
elsaj{tít{sa révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanul{si készségfejlesztés 6 alapvető, a
mindennapi élethez kapcsolódó t{rsalg{si témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakm{j{hoz kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
8 óra
A 8 ór{s nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
{tismétlik, illetve begyakorolj{k azokat, hogy munkav{llal{shoz
kapcsolódóan, hogy az {ll{sinterjú sor{n ne okozzon gondot a múltra,
illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó
v{laszok megfogalmaz{sa. Tov{bb{ alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy
szakmai {ll{sinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen
képes reag{lni, helyesen haszn{lva az igeidő-egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorl{sa lehetővé teszi sz{m{ra, hogy mint leendő
munkav{llaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben
megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli
karrierlehetőségeket
feltérképezze.
A
célként
megfogalmazott
idegennyelvi magbiztoss{g csak az igeidők helyes haszn{lata révén fog
megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra
A 8 ór{s témakör sor{n a di{k a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt
idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget,
kötelességet, szükségességet, tilt{st kifejező) haszn{lat{t eleveníti fel,
amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni
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szakmai és személyes vonatkoz{sban egyar{nt. A segédigék
jelentéstartalm{nak precíz és pontos ismerete alapj{n alkalmas lesz arra,
hogy tudjon t{jékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről.
Precízen meg tudja majd fogalmazni az {ll{sinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a v{laszt kihaszn{lva a segédigék {ltal biztosított nyelvi
precizit{s adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szab{lyainak
elsaj{tít{sa révén alkalmass{ v{lik a di{k arra, hogy egy munkahelyi
{ll{sinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is
tiszt{zó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgat{s sor{n. A
szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos haszn{lat{nak
elsaj{tít{s{val olyan egyszerű mondatszerkesztési elj{r{sok birtok{ba
jut, amely {ltal alkalmass{ v{lik arra, hogy az {ll{sinterjún elhangozott
kérdésekre relev{nsan tudjon felelni, illetve képes legyen t{jékozódni a
munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24
óra
/Az induktív nyelvtanul{si képesség és az idegennyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 ór{s nyelvi készségfejlesztő blokk sor{n a di{k rendszerezi az
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul
véve valósul meg az induktív nyelvtanul{si képességfejlesztés, és az
idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető t{rsalg{si témakör
szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanul{si képesség {ltal egy
adott idegen nyelv struktúr{j{t meghat{rozó szab{lyok kikövetkeztetésére
lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a di{k koherensen l{ssa a nyelvet és
ennek szellemében tudjon idegen nyelven reag{lni, feltétlenül szükséges
ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan
kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen
nyelvű anyag megtanul{s{nak képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a v{laszok (a
célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi
t{rsalg{si témakörök elsaj{tít{sa sor{n valósul meg.
Az elsaj{títandó témakörök:
- személyes bemutatkoz{s
- a munka vil{ga
- napi tevékenységek, aktivit{s
- lak{s, h{z
- utaz{s,
- étkezés
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Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódol{si
képességfejlesztés is, amely sor{n a célnyelv legfontosabb fonetikai
szab{lyaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.4. Munkav{llalói szókincs
24
óra
/Munkav{llal{ssal kapcsolatos alapvető szakszókincs elsaj{tít{sa/
A 24 ór{s szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 ór{s 3 alapozó
témakör elsaj{tít{sa ut{n lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a di{k
folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkoz{ssal.
Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi orsz{gban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{ny kitöltését,
illetve a szakmai önéletrajz és a motiv{ciós levél megír{s{hoz szükséges
rutint megszerzi. Elsaj{títja azt a szakmai jellegű szókincset, ami
alkalmass{ teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
t{jékozódjon. A témakör tanul{sa sor{n közvetlenül a szakm{j{ra
vonatkozó gyakran haszn{lt kifejezéseket saj{títja el. A munkaszerződések
kulcskifejezéseinek elsaj{tít{sa és fordít{sa révén alkalmas lesz arra, hogy a
leendő saj{t munkaszerződését, illetve munkaköri leír{s{t lefordítsa és
értelmezze.
3.4. A képzés javasolt helyszíne
Az ór{k kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a m{sik fele pedig
sz{mítógépes tanteremben, hiszen az oktat{s jelentős részben digit{lis
tananyag {ltal t{mogatott form{ban zajlik.
3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tananyag kb. fele digit{lis tartalmú oktat{si anyag, így speci{lisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységform{k.
3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szerepj{ték

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.9.
1.10.

h{zi feladat
digit{lis alapú
feladatmegold{s

x
x
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3.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélír{s

3.
3.1.

V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Komplex inform{ciók körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

4.

Csoportos munkaform{k körében

2.2.
2.3.

4.1.
4.2.
4.3.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

3.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10815-12 azonosító sz{mú
Inform{ciótechnológiai alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10815-12 azonosító sz{mú Inform{ciótechnológiai alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Megelőző
karbantart{s

Telepítés és
konfigur{l{s

Inform{ciótechnológiai
gyakorlat

Sz{mítógép
összeszerelése

Inform{ciótechnológia
i biztons{g alapjai

10815-12 Inform{ciótechnológiai alapok

Szoftverismeretek

Bevezetés a
sz{mítógépes
architektúr{kba

Inform{ciótechnológiai
alapok

FELADATOK
Sz{mítógépes konfigur{ciót meghat{roz.
Sz{mítógépet összeszerel.
BIOS funkcióit paraméterezi.
UPS teljesítményszükségletet meghat{rozza, a
UPS-t üzembe helyezi.
Megelőző karbantart{st végez.
Merevlemezt particion{l.
Memóri{t bővít.
Megfelelő oper{ciós rendszert kiv{laszt.
Oper{ciós rendszert telepít és frissít.
Periféri{t csatlakoztat, meghajtó programot
telepít.
Lemezklónoz{st végez.
Rendszer- helyre{llít{st végez.
Biztons{gi m{solatot készít.
Felhaszn{lói fiókokat kezel.
LAN/WAN h{lózatokat haszn{l.
Sz{mítógépet h{lózatra csatlakoztat, konfigur{l.
Internet kapcsolatot megoszt.
Alkalmazói programokat telepít.
Biztons{gi programokat telepít és haszn{l.
Környezet- és munkavédelmi előír{sokat betart.
ESD védelem eszközeit alkalmazza.
Sz{mítógépes környezetet kialakít.
Kézenfekvő problém{kat kiszűr.
Angol nyelvű szakmai szöveget értelmez.
Betartja
a
munka-,
baleset-,
tűzés
környezetvédelmi,
valamint
a
t{vközlési
szakm{ra vonatkozó előír{sokat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

SZAKMAI ISMERETEK
Inform{ciótechnológiai alapfogalmak
Kettes, tizenhatos sz{mrendszer
Sz{mítógép főbb részei
BIOS funkciók
Processzorok és típusaik

X

X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

Memóri{k és típusaik
Periféri{k
Portok és típusaik
Adattov{bbít{si módszerek
Asztali és h{lózati oper{ciós rendszerek
Multi-boot környezet
GUI és CLI felhaszn{lói felületek
F{jlok, mapp{k kezelése és megoszt{sa
Jogok, attribútumok
Memóriakezelés
Partíciók
F{jlrendszerek
Folyamat- és processzorkezelés
H{lózati csatolóegység és feladatai
K{belek és csatlakoz{saik, topológi{k
Protokollok haszn{lata, be{llít{sa
Biztons{gi veszélyforr{sok
Adatbiztons{gi elj{r{sok, biztons{gi h{zirend
Biztons{gi aj{nl{sok és szabv{nyok
H{lózati biztons{gtechnika
Nyomtatók típusai, nyomtat{s kezelés
H{lózati nyomtat{s
Felügyeleti eszközök
ESD védelem szükségességének okai
Angol nyelvű szakmai kifejezések
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
előír{sok

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Sz{mítógép összeszerelése
Portok, periféri{k csatlakoztat{sa
Oper{ciós rendszer telepítése

X
X
X
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

Pontoss{g

X

X

X

Precizit{s

X

X

X

Együttműködés

X

X

X

Kezdeményezőkészség

X

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Ismeretek helyénvaló alkalmaz{sa
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4.

Inform{ciótechnológiai alapok tant{rgy

36 óra/54 óra*

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az Inform{ciótechnológiai ismeretek tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy alapozó
inform{ciótechnológiai ismereteket biztosítson az informatikai szakképesítések
megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT munkakörök
betöltéséhez szükséges ismeretek elsaj{tít{s{ra, ipari minősítő vizsga letételére.
4.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Sz{mítógép-kezelés felhaszn{lói szintű ismerete
4.3.

Témakörök és elemeik
4.3.1.
Bevezetés a sz{mítógépes architektúr{kba
18 óra/27 óra
Kettes- és tizenhatos sz{mrendszer.
Neumann-elvű sz{mítógép felépítése.
Hardver és firmware fogalma.
Sz{mítógép h{zak és t{pegységek.
Processzortípusok, foglalatok.
Hőelvezetési technológi{k.
Memóri{k típusai, memória modulok, memóriahib{k kezelése.
Illesztők{rty{k és csatlakoz{si felületeik.
BIOS feladatai, be{llít{sai.
Input periféri{k, KVM kapcsolók.
H{ttért{rak és típusaik.
Merevlemezek adatt{rol{si struktúr{ja.
Redund{ns adatt{rol{s fogalma, RAID.
Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik.
Nyomtatók típusai, működési elveik.
Nyomtatók csatlakoz{si felületei, jellemző paramétereik.
Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlít{sa.
Szkennerek típusai, működési elveik.
Multifunkciós nyomtatók.
Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső k{beltípusok.
H{lózati eszközök, h{lózati k{rtya feladata és be{llít{sai.
H{lózati topológi{k.
Speci{lis sz{mítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualiz{ció, j{ték,
HTPC).
Laptop és asztali sz{mítógép alkatrészek összehasonlít{sa.
Laptopokra jellemző adapterek, bővítők{rty{k.
Dokkoló {llom{s és portismétlő.
Energiagazd{lkod{si be{llít{sok, APM és ACPI szabv{nyok.
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T{blagépek és okos telefonok hardvereszközei.
4.3.2.
Szoftverismeretek
12 óra/18 óra
Szoftver fogalma, szoftverek csoportosít{sa.
Z{rt- é nyílt forr{skódú rendszerek, GPL.
Oper{ciós rendszer fogalma, feladatai.
Oper{ciós rendszerek típusai és jellemzőik.
GUI és CLI felhaszn{lói felületek.
Megfelelő oper{ciós rendszer kiv{laszt{s{nak szempontjai.
Partíció fogalma, típusai.
Form{z{s, fontosabb f{jlrendszerek.
Rendszerbetöltés folyamata.
Windows indít{si módok.
Regisztr{ció adatb{zis.
Multi-boot rendszerek.
Könyvt{rstruktúra, felhaszn{lói és rendszerkönyvt{rak.
F{jlkiterjesztések és attribútumok.
Vezérlőpult be{llít{sai.
Archiv{l{si módok.
Kliensoldali virtualiz{ció, hypervisor.
T{blagépek és okos telefonok oper{ciós rendszerei.
Adatszinkroniz{ció.
Hibakeresési folyamat lépései.
4.3.3.
Inform{ciótechnológiai biztons{g alapjai
6 óra/9 óra
Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware).
Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen.
T{mad{stípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozz{férési t{mad{s).
Megtévesztési technik{k (social engineering, phishing).
Kéretlen és rekl{mlevelek, SPAM szűrés lehetőségei.
Biztons{gos böngészés, böngésző biztons{gi be{llít{sai.
Biztons{gos adatmegsemmisítés módszerei.
Biztons{gi szab{lyzat.
Felhaszn{lói nevek és jelszavak (BIOS, sz{mítógép, h{lózati hozz{férés).
F{jlmegoszt{s, f{jlok és mapp{k f{jlrendszer szintű védelme.
Tűzfalak feladata, típusai.
Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosít{si módszerek.
IT eszközök fizikai védelme.
4.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Sz{mítógép terem
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4.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek,
tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s)
4.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Tanulói tevékenység szervezeti

Alkalmazandó

kerete

eszközök és

Alkalmazott
Sorsz{m

oktat{si
módszer

egyéni

csoport

oszt{ly

neve

felszerelések
(SZVK 6. pont
lebont{sa,
pontosít{sa)

1.1

magyar{zat

1.2

kiselőad{s

1.3

szemléltetés

1.4

h{zi feladat

X
X
X
X

4.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

sor{n

alkalmazható

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

Oszt{lykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbont{s

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

projektor

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

X
X
X

X
X

4.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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5.

Inform{ciótechnológiai gyakorlat tant{rgy
72 óra+70 óra ÖGY/72 óra+50 óra ÖGY*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az Inform{ciótechnológiai gyakorlat tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy alapozó
inform{ciótechnológiai gyakorlati készségeket biztosítson az informatikai
szakképesítések megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT
munkakörök betöltéséhez szükséges készségek elsaj{tít{s{ra, ipari minősítő vizsga
letételére.
5.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Sz{mítógép-kezelés felhaszn{lói szintű ismerete.
5.3.

Témakörök és elemeik
5.3.1.

Sz{mítógép összeszerelése
24 óra+35 óra ÖGY/24 óra+25 óra ÖGY
Sz{mítógép szétszerelése.
Pontos konfigur{ció meghat{roz{sa, megfelelő alkatrészek kiv{laszt{sa.
Sz{mítógép szakszerű összeszerelésének folyamata.
T{pegység telepítése.
Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap h{zba helyezése.
Belső alkatrészek telepítése, k{belek csatlakoztat{sa.
Periféri{k csatlakoztat{sa.
BIOS funkciója és be{llít{sai.
Memóriabővítés asztali sz{mítógépben és laptopban.
Sz{mítógép alkatrészek cseréje.
Sz{mítógép h{lózatra csatlakoztat{sa, IP cím be{llít{sa.
SOHO útv{lasztó h{lózatra csatlakoztat{sa.
Laptopok felhaszn{ló, illetve szerviz {ltal cserélhető alkatrészei.
Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problém{k kiszűrése.
[ramell{t{s zavarai, túlfeszültség levezető bekötése.
UPS típusok, UPS üzembe helyezése.
5.3.2.

Telepítés és konfigur{l{s
36 óra+35 óra ÖGY/36 óra+25 óra ÖGY
Oper{ciós rendszerek hardverkövetelményeinek meghat{roz{sa.
Oper{ciós rendszer hardver kompatibilit{s{nak ellenőrzése.
Particion{l{s.
Kötetek form{z{sa.
Oper{ciós rendszerek telepítése.
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Meghajtó programok telepítése.
Frissítések és hibajavító csomagok telepítése.
Oper{ciós rendszer upgrade-je, felhaszn{lói adatok költöztetése.
Regisztr{ciós adatb{zis biztons{gi mentése, helyre{llít{sa.
Lemezkezelés.
Alkalmaz{sok és folyamatok kezelése, feladatkezelő haszn{lata.
Alkalmaz{sok telepítése, elt{volít{sa.
Felhaszn{lói fiókok kezelése.
Virtu{lis memória be{llít{sa.
Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő haszn{lta.
Területi és nyelvi be{llít{sok.
Eseménynapló ellenőrzése.
Rendszer erőforr{sainak monitoroz{sa, szolg{ltat{sok be{llít{sai.
Kezelőpult (MMC) haszn{lata.
Biztons{gi m{solatok készítése, archiv{l{si típusok.
Személyes tűzfal be{llít{sa.
Antivírus alkalmaz{s telepítése, frissítése, vírusellenőrzés.
Lemezklónoz{s.
Virtu{lis gép telepítése.
5.3.3.
Megelőző karbantart{s
12 óra/12 óra
Megelőző karbantart{s jelentősége, karbantart{si terv.
Hardver- és szoftverkarbantart{s feladatai.
H{z és a belső alkatrészek szakszerű tisztít{sa.
Monitorok szakszerű tisztít{sa.
Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje.
Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztít{sa.
Alkatrészek csatlakoz{s{nak ellenőrzése.
Sz{mítógépek működésének környezeti feltételei.
Oper{ciós rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése.
Merevlemez karbantart{sa, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés.
Helyre{llít{si pontok készítése, rendszer vissza{llít{sa kor{bbi időpontra.
T{voli asztalkapcsolat és t{vsegítség konfigur{l{sa.
Ütemezett karbantart{si feladatok.
Laptopok szakszerű tisztít{sa.
5.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Hardvertechnikai laboratórium
5.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek,
tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s)
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5.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Tanulói tevékenység szervezeti kerete
Alkalmazott
Sorsz{m

Alkalmazandó
eszközök és

egyéni

csoport

oszt{ly

oktat{si

felszerelések
(SZVK 6. pont

módszer neve

lebont{sa,
pontosít{sa)

1.1

magyar{zat

X

1.3

megbeszélés

X

1.4

vita

X

1.5

szemléltetés

X

1.6

szimul{ció

szimul{ciós

X

program

5.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa

X

2.
2.1

rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

2.2

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

X

X

X
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma

Inform{ciók feladattal vezetett
1.2

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

sor{n

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

felhaszn{lói
kézikönyvek,
dokument{ciók

5.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10826-12 azonosító sz{mú
Szakmai életp{lya-építés, munkaszervezés,
munkahelyi kommunik{ció megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10826-12 azonosító sz{mú Szakmai életp{lya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunik{ció megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
A foglalkoztat{sra ir{nyuló jogviszony fajt{it (munkaviszony,
megbíz{s, v{llalkozói jogviszony) előnyeik és h{tr{nyaik
alapj{n megkülönbözteti, kiv{lasztja a sz{m{ra kedvezőt
Megfogalmazza és ismerteti leendő munkahelyével,
munkakörével kapcsolatos elv{r{sait saj{t szakmai ismeretei,
készségei és képességei, karriercéljai alapj{n (a lehetőségek
figyelembevételével)
Ismeri és karriercéljaiba beépíti a szakképesítésének
megfelelő munkakörökre jellemző munkaadói elv{r{sokat
Munkaszerződést köt, munkaviszonyt létesít munkav{llalói
jogai és kötelezettségei ismeretében

X

X

X

X

X

X

X

X
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Környezetvédelem, környezeti fenntarthatós{g,
veszélyes anyagok kezelése

Munkavédelem, balesetvédelem,
elsősegélynyújt{s
Minőségellenőrzés, minőségbiztosít{s, minőség
ir{nyít{s

Pénzügyi, v{llalkoz{si feladatok

Munkavégzés projektekben

Inform{ciógyűjtés, inform{ciókezelés,
t{jékozód{s

Szervezeten belüli szerep, ir{nyít{s,
munkaszervezés, kommunik{ció

[ll{skeresés, foglakoztat{sra ir{nyuló jogviszony
létesítése

Munkaszervezés gyakorlat
Környezetvédelem, környezeti fenntarthatós{g,
veszélyes anyagok kezelése

Minőségellenőrzés, minőségbiztosít{s,
minőségir{nyít{s

Munkavédelem, balesetvédelem,
elsősegélynyújt{s

Pénzügyi, v{llalkoz{si feladatok

Munkavégzés projektekben

Inform{ciógyűjtés, inform{ciókezelés,
t{jékozód{s

Szervezeten belüli szerep, ir{nyít{s,
munkaszervezés, kommunik{ció

10826-12 Szakmai életp{lya-építés, munkaszervezés,
munkahelyi kommunik{ció

[ll{skeresés, foglakoztat{sra ir{nyuló jogviszony
létesítése

Munkaszervezési ismeretek

Különböző méretű, felépítésű szervezetek (v{llalkoz{sok
köztük egyéni v{llalkoz{s, egyéni cég, nonprofit szervezetek,
közigazgat{si szervek) között szervezeti jellemzőik alapj{n
különbséget tesz
Elhelyezi
a
különböző
típusú
szervezetekben
a
szakképesítésével betölthető munkaköröket
A különböző szervezeti típusokra jellemző ir{nyít{si
eszközök ismertében, a szervezeti kommunik{cióra (ír{sbeli
és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó szab{lyokat, elj{r{sokat
értelmezi, betartja, ügyviteli célú szoftvereket haszn{l
A munkavégzésre jellemző szóbeli kommunik{ciós
helyzetekre vonatkozó viselkedési és kommunik{ciós
szab{lyokat alkalmazza: üzleti t{rgyal{s, reklam{ció, panasz
kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezent{ció vezetőknek
Elkészíti a jellemző munkahelyi szitu{ciókhoz illeszkedő
dokumentumokat (hivatalos levél, emlékeztető, aj{nlat,
jegyzőkönyv, reklam{ció, műszaki, ügyviteli leír{s, utasít{s),
dokumentum-menedzsment szoftvert alkalmaz
Saj{t munkaidejét, feladatait megtervezi, kontroll{lja,
nyilv{ntartja a személyes időgazd{lkod{s, személyes
hatékonys{g módszereinek alkalmaz{s{val, idő- és
feladattervező, követő szoftvert alkalmaz
T{rolja, gyűjti, kezeli és elemzi az inform{ciókat,
inform{ciókat visszakeres
Érti, értelmezi és elmagyar{zza a magyar és angol nyelvű
műszaki dokument{ció (katalógus, publik{ció, szakszöveg)
tartalm{t, fontosabb jellemzőit és adatait
Megkülönbözteti a projekten belüli szerepeket, a szerepekhez
kapcsolódó,
a
projektalapú
működésből
fakadó
tevékenységeket, jogokat és kötelezettségeket

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

Alkalmazza a projektműködésre jellemző speci{lis
kommunik{ciós
és
dokument{ciós
szab{lyokat,
csoportmunka t{mogató eszközöket, szoftvereket.
Létrehoz egyéni v{llalkoz{st, egyéni céget
Pénzügyi adminisztr{ciót végez, sz{ml{kat készít és ellenőriz
Egyszerű költségkalkul{ciós, költségsz{mít{si feladatokat
végez munkafolyamatokhoz, szolg{ltat{sokhoz, termékekhez
kapcsolódóan, a v{llalkozókat, munkav{llalókat terhelő adóés közterhek figyelembevételével.
Munk{j{ban alkalmazza az Ügyfélkapu szolg{ltat{sait
(EBEV)
Biztosítja
a balesetmentes
munkavégzés
feltételeit,
alkalmazza, megköveteli a szükséges és előír{sszerű
védőeszközök, védőfelszerelések haszn{lat{t.
Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előír{sokat,
fokozottan ügyel az {ramütéses balesetek megelőzésére, részt
vesz az {ramütést szenvedett elsősegélynyújt{s{ban
Munkahelyi minőségir{nyít{si előír{sokat alkalmazza és
betartja azokat
A munkavégzés környezetvédelmi előír{sait betartja,
alkalmazza
Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
A foglalkoztat{sra ir{nyuló jogviszony fajt{i (munkaviszony,
megbíz{s, v{llalkozói jogviszony), előnyök és h{tr{nyok a
foglalkoztatott szempontj{ból
Munkahellyel, munkakörrel szemben támasztott személyes
elvárások szakmai tudás és szakmai karriercélok alapján
Munkavállalóval szemben támasztott munkaerőpiaci elvárások a
szakképesítéssel betölthető munkakörökben

X

X

X

X

X

X
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Munkav{llaló jogai, kötelezettségei, munkaviszony létesítése
Gazdas{gi szervezetek (v{llalkoz{sok, egyéni v{llalkoz{s,
egyéni cég), nonprofit szervezetek, közigazgat{si szervek
jellemzői, különbségei, azonoss{gai
A tanult szakképesítéssel betölthető munkakörök elhelyezése
különböző szervezetekben
A különböző szervezeti típusokra jellemző ir{nyít{si
eszközök, a szervezeti ir{nyít{s szoftverei
A szervezeti kommunik{cióra (ír{sbeli és szóbeli), ügyvitelre
vonatkozó szab{lyok, elv{r{sok, szab{lyozó dokumentumok,
jellemző ügyviteli szoftverek
A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunik{ciós
helyzetekre − üzleti t{rgyal{s, reklam{ció, panasz kezelése,
nehéz ügyfél kezelése, prezent{ció vezetőnek − vonatkozó
viselkedési és kommunik{ciós szab{lyok
A
különböző
munkahelyi
szitu{ciókban
keletkező
dokumentumok tartalmi, formai, stilisztikai saj{toss{gai
(hivatalos levél,
emlékeztető, aj{nlat, jegyzőkönyv,
reklam{ció,
műszaki,
ügyviteli
leír{s,
utasít{s),
dokumentummenedzsment szoftverek
Saj{t munkaidő, feladatok tervezésének nyomon követésének
módszerei
(személyes
időgazd{lkod{s,
személyes
hatékonys{g), munkaidő és feladattervező, követő szoftverek
A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges inform{ciók
gyűjtése, elemzése, kezelése, visszakereshető t{rol{sa
Magyar és angol nyelvű műszaki dokument{ció (katalógus,
publik{ció, szakszöveg) tartalma, felépítése, értelmezése,
ismertetése
Projekten belüli szerepek, a szerepekhez kapcsolódó, a
projekt alapú működésből fakadó tevékenységek, jogok és
kötelezettségek
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X
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A projektműködésre jellemző speci{lis kommunik{ciós és
dokument{ciós szab{lyok, csoportmunka t{mogató eszközök,
szoftverek
Egyéni v{llalkoz{s, egyéni cég alapít{s{nak folyamata, jogi
alapok
Pénzügyi adminisztr{cióra jellemző alaptevékenységek
(sz{mlanyit{s,
sz{mlavezetés,
{tutal{s,
hiteligénylés,
hitelfelvétel), sz{mla ki{llít{sa, sz{mlaellenőrzés
Munkafolyamatokhoz,
szolg{ltat{sokhoz,
termékekhez
kapcsolódó egyszerű költségkalkul{ciós, költségsz{mít{si
feladatok a v{llalkozókat, munkav{llalókat terhelő adó- és
közterhek figyelembevételével
Ügyfélkapu szolg{ltat{sait (EBEV)
A balesetmentes munkavégzés feltételei, a szükséges és
előír{sszerű védőeszközök, védőfelszerelések haszn{lata
Balesetvédelmi és érintésvédelmi előír{sok, {ramütéses
balesetek
megelőzése,
{ramütést
szenvedett
elsősegélynyújt{sa
Minőségellenőrzés,
minőségbiztosít{s,
minőségir{nyít{s
fogalm{nak értelmezése a szakképesítésre jellemző
munkafolyamatokban
Munkahelyi minőségir{nyít{si előír{sok
A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi
előír{sok és azok alkalmaz{sa
Hulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szab{lyai,
t{rol{s{nak módja
Szakmai szövegek ír{sa, hatékony szövegalkot{s
Munkavégzés csoportban, együttműködés csoportban
Gazd{lkod{s az idővel
Inform{ciók gyűjtése és elemzése
Feladattervezés
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Döntésképesség
Szervezőkészség
Pontoss{g
Meggyőzőkészség
Kommunik{ciós rugalmass{g
Prezent{ciós készség
Meggyőzőkészség
[ttekintőképesség
Rendszerezőképesség
Inform{ciógyűjtés

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
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T[RSAS KOMPETENCI[K
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6.

Munkaszervezési ismeretek tant{rgy

32 óra/36 óra*

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Foglalkoztat{s követelménymodulra építve a tanuló megismeri a jellemző
informatikai munkaköröket, az informatikai munkakörökre jellemző munkaadói
elv{r{sokat, és a személyes portfólió saj{toss{gait, és az informatikai {ll{shelyekkel
kapcsolatos inform{cióforr{sokat.
Megismeri a különböző szervezeti típusokat, azok jellemző ügyviteli és inform{ciós
folyamatait és szab{lyait. Elsaj{títja a szervezeti kommunik{cióra vonatkozó
alapvető szab{lyokat, fejleszti ír{sbeli és szóbeli kommunik{ciós készségét.
Megismeri a személyes hatékonys{gnövelés, időgazd{lkod{s alapjait, megismeri a
saj{t feladatai tervezésére, súlyoz{s{ra, nyomon követésére alkalmas módszereket.
J{rtass{got szerez saj{t munk{ja elvégzéséhez szükséges inform{ciók
felkutatat{s{ban, és visszakereshető t{rol{s{ban. Elsaj{títja a projektmenedzsment
alapismereteket, felkészül arra, hogy tevékenységét projekt keretek között végezze.
Elsaj{títja az alapvető pénzügyi, sz{mviteli ismereteket: banksz{mlanyit{s,
banksz{mla-vezetés, sz{mla form{ja, ki{llít{sa, alapvető adók, közterhek. A
Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű modulhoz kapcsolódóan megismeri
a szakképesítésére, szakmacsoportj{ra jellemző munkavédelmi munkaegészségügyi
kock{zatokat és azokat a szab{lyokat, amelyek alkalmasak a veszély és a kock{zat
minimaliz{l{s{ra.
Megismeri a minőségir{nyít{s helyét, szerepét a munkaszervezeten belül.
Képet kap a szakmacsoportj{ra jellemző, a tevékenységek sor{n keletkező veszélyes
hulladékokról és azok kezelésének módj{ról a jogszab{lyok tükrében.
6.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
11499-12 Foglalkoztat{s II. modul – Foglalkoztat{s tant{rgy: Munkav{llaló jogai,
kötelezettségei; Munkav{llal{s.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztons{g – Munkavédelmi alapismeretek tant{rgy:
Munkahelyi egészség és biztons{g, munkavédelem.
6.3. Témakörök és elemeik
6.3.1.

[ll{skeresés, foglakoztat{sra ir{nyuló jogviszony létesítése
4 óra/4 óra
Ez a témakör a Foglakoztat{s modulra épül.
A foglalkoztat{sra ir{nyuló jogviszony, megbíz{si, v{llalkozói jogviszony
előnyei és h{tr{nyai a foglalkoztatott szempontj{ból.
Szakmai és személyes portfólió helye és szerepe az életp{lya-építésben,
tartalma az informatikai munkakörök esetében.
Jellemző informatikai munkakörök, tipikus munkaköri elv{r{sok.
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6.3.2.
Szervezeten belüli szerep, ir{nyít{s, munkaszervezés,
kommunik{ció
4 óra/4óra
Gazdas{gi szervezetek (v{llalkoz{sok, egyéni v{llalkoz{s, egyéni cég),
nonprofit szervezetek, közigazgat{si szervek szervezeti, működési
jellemzői, különbségei, azonoss{gai a vezetés/ir{nyít{s, munkaszervezés
és kommunik{ció szempontj{ból.
A szervezeti kommunik{cióra (ír{sbeli és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó
alapvető szab{lyok, elj{r{sok.
Az elj{r{sokat leíró szab{lyozó dokumentumok fajt{i (szervezeti és
működési szab{lyzat, iratkezelésre, dokumentumkezelésre, ügyviteli
folyamatokra kiterjedő szab{lyzatok) tartalma, helye, szerepe a
szervezetek működésében.
A munkaszervezési, kommunik{ciós és ügyviteli folyamatok, elj{r{sok
t{mogat{s{ra alkalmazott szoftverek.
A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunik{ciós helyzetekre – üzleti
t{rgyal{s, reklam{ció, panasz kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezent{ció
- vonatkozó viselkedési és kommunik{ciós szab{lyok.
6.3.3.

Inform{ciógyűjtés, inform{ciókezelés, t{jékozód{s

4 óra/4 óra
A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges inform{ciók gyűjtése,
elemzése, kezelése, visszakereshető t{rol{sa: tematikus port{lok; szakmai
adatb{zisok; szakmai fórumok.
Gy{rtó - specifikus inform{cióforr{sok az informatika területén;
Az interneten elérhető szakmaspecifikus képzési és tananyagok;
Végfelhaszn{ló {ltal jelzett igények, hibajelzések értelmezése, pontosítása;
6.3.4.
Munkavégzés projektekben
8 óra/8 óra
Projektmenedzsment alapfogalmai.
Projekten belüli szerepek, a szerepekhez kapcsolódó, a projekt alapú
működésből fakadó tevékenységek, felelősségi és hat{skörök.
Projektszoftverek fajt{i, jellemző funkcionalit{sa, helye, szerepe,
alkalmazhatós{ga a projektek tervezésében, adminisztr{l{s{ban, nyomon
követésében, erőforr{sok kezelésében.
A projekttervezés folyamata, tevékenységek tervezése, erőforr{sok fajt{i
és tervezése.
A projektműködésre jellemző speci{lis kommunik{ciós és dokument{ciós
szab{lyok, jellemző projektdokumentumok.
A projektek nyomon követésének, monitoringj{nak módja, az indik{torok
fajt{i, szerepe a projektek követésében.
Csoportmunka t{mogató eszközök, szoftverek a projekten belüli
együttműködést t{mogató web2-es csoportmunka-t{mogató eszközök.
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6.3.5.
Pénzügyi, v{llalkoz{si feladatok
6 óra/8 óra
Egyéni v{llalkoz{s, egyéni cég alapít{s{nak folyamata, az alapít{s
feltételei. T{rsas v{llalkoz{s alapít{sa.
Pénzügyi adminisztr{cióra, sz{mvitelre jellemző alaptevékenységek,
pénzügyi, sz{mviteli folyamatok, tevékenységek helye, szerepe a
szervezeti működésben.
A v{llalkoz{s jövedelmének keletkezési folyamata a bevételtől az
eredményig.
A v{llalkozókat, v{llalkoz{sokat, munkav{llalókat terhelő adó- és
közterhek.
A bruttó és nettó bevétel, költség, önköltség fogalma, sz{mít{s{nak módja.
Munkafolyamatokhoz, szolg{ltat{sokhoz, termékekhez kapcsolódó
egyszerű költségkalkul{ció, költségsz{mít{s, jövedelmezőség sz{mít{sa;
[raj{nlat szerepe, tartalma, felépítése.
Ügyfélkapu szolg{ltat{sait (eBEV, értesítési t{rhely, adó és
j{rulékbevall{s, foglalkoztat{si jogviszony, cégkereső, ügyintézés,
jogszab{lykereső, OEP lekérdezés /betegéletút, biztosítási jogviszony).
6.3.6.

Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújt{s
2 óra /2 óra
Ez a témakör a Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű modulra
épül.
A sz{mítógépes munkahely kialakít{s{ra vonatkozó munkaegészségügyi
szab{lyoz{s.
A sz{mítógépes munkahelyre vonatkozó ergonómiai követelmények.
Érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése
6.3.7.

Minőségellenőrzés, minőségbiztosít{s, minőségir{nyít{s
2 óra/4 óra
Minőségellenőrzés, minőségbiztosít{s, minőségir{nyít{s fogalm{nak
értelmezése a szakképesítésre jellemző munkafolyamatokban.
A szabv{nyok helye és szerepe a minőségügyi, minőségir{nyít{si,
minőségbiztosít{si elj{r{sokban.
Szakképesítésre jellemző minőségügyi szabv{nyok
6.3.8. Környezetvédelem, környezeti fenntarthatós{g, veszélyes
anyagok kezelése
2 óra/2 óra
A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi előír{sok és azok
alkalmaz{sa, hulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szab{lyai
Környezetterhelési kock{zatok
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6.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Elméleti szaktanterem
Informatikai szaktanterem
6.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek,
tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s)
6.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2..
1.3.
1.3..
1.4..
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

X

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
projektor
projektor

oszt{ly
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

sz{mítógép, internet

X

6.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Oszt{lykeret

X

X

X

X

X

Egyéni

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma

1.
1.1.1.2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók feladattal vezetett

1.3.
2.
2.1
2.2

rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

X

sz{mítógép, internet

X
X
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6.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

7.

Munkaszervezési gyakorlat tant{rgy

64 óra/72 óra*

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló elsaj{títsa és gyakorolja a szaktud{s{nak, személyes karrier elképzeléseinek
megfelelő {ll{s, munkahely felkutat{s{hoz, elnyeréséhez szükséges készségeket,
kompetenci{kat. Elemzi, értelmezi a különböző szervezeti típusokra jellemző
ügyviteli és inform{ciós folyamatokat. Fejleszti ír{sbeli és szóbeli kommunik{ciós
készségét. Kiprób{lja a személyes hatékonys{gnövelés, időgazd{lkod{s módszereit,
és a saj{t feladatai tervezésére, súlyoz{s{ra, nyomon követésére alkalmas
módszereket. J{rtass{got szerez saj{t munk{ja elvégzéséhez szükséges inform{ciók
felkutat{s{ban, és visszakereshető t{rol{s{ban. Felkészül arra, hogy tevékenységét
projekt keretek között végezze. Gyakorlatot szerez alapvető pénzügyi, sz{mviteli
tevékenységekben: banksz{mla-nyit{s, banksz{mla-vezetés, sz{mla ki{llít{sa,
önköltségsz{mít{s, {raj{nlat készítés. Értelmezi és elemzi a szakképesítésére,
szakmacsoportj{ra jellemző munkavédelmi, munkaegészségügyi kock{zatokat és
azokat a szab{lyokat, amelyek alkalmasak a veszély és a kock{zat minimaliz{l{s{ra.
A minőségir{nyít{si elj{r{sokhoz kapcsolódóan folyamatokat elemez, egyszerű
folyamatokat ír le, szakmacsoportj{ra jellemző szabv{nyokat keres.
Veszélyes hulladékokkal kapcsolatban szakmacsoportj{ra jellemző helyzetekben a
jogszab{lyok figyelembe vételével kock{zatokat elemez.
7.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
11499-12 Foglalkoztat{s II. modul – Foglalkoztat{s tant{rgy: Munkav{llaló jogai,
kötelezettségei; Munkav{llal{s.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztons{g – Munkavédelmi alapismeretek tant{rgy:
Munkahelyi egészség és biztons{g, munkavédelem.
7.3.

Témakörök és elemeik
7.3.1.

[ll{skeresés, foglakoztat{sra ir{nyuló jogviszony létesítése
8 óra/8 óra
Szakmai és személyes portfólió elkészítése és vezetése a közösségi
oldalakon,
interneten
közzétett
személyes
inform{ciók
figyelembevételével
Az
internet
haszn{lata
informatikai
{ll{sok
felkutat{s{ban:
inform{cióforr{sok, lehetőségek, szolg{ltat{sok.
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A szakmai önéletrajz jellegzetességei informatikai szakképesítések
esetében.
7.3.2.
Szervezeten belüli szerep, ir{nyít{s, munkaszervezés,
kommunik{ció
12 óra/12 óra
A különböző munkahelyi szitu{ciókban keletkező dokumentumok
tartalmi, formai, stilisztikai saj{toss{gainak megismerése dokumentumok
elemzésével: hivatalos levél, emlékeztető, aj{nlat, jegyzőkönyv,
reklam{ció, műszaki, ügyviteli leír{s, utasít{s.
Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző
funkciói, helye, szerepe a szervezet folyamataiban – egy konkrét
dokumentummenedzsment alkalmaz{s megismerése.
Saj{t munkaidő, feladatok tervezésének, nyomon követésének módszerei
(személyes időgazd{lkod{s, személyes hatékonys{g), eszközei.
Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek haszn{lata.
7.3.3.

Inform{ciógyűjtés, inform{ciókezelés, t{jékozód{s

8 óra/8 óra
Jellemző keresőalkalmaz{sok, keresőalkalmaz{sok funkcionalit{sa;
Megadott szempontok alapj{n különböző típusú inform{ciók keresése.
Inform{ciók megoszt{s{ra,
rendszerezésére,
t{rol{s{ra szolg{ló
alkalmaz{sok kezelése.
Hibajegy-kezelő szoftver alkalmaz{sa.
Magyar és angol nyelvű műszaki dokument{ció (katalógus, publik{ció,
szakszöveg) értelmezése, ismertetése.
7.3.4.
Munkavégzés projektekben
16 óra/20 óra
Jellemző projekt-dokumentumok elkészítése minta alapj{n saj{t projektre.
Saj{t projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek
tervezése, ütemezése, erőforr{s tervezés.
Projektszoftverek alkalmaz{sa a projektben: adminisztr{l{s, nyomon
követés, erőforr{sok kezelése. Saj{t tanulói projekt felvitele
projektmenedzsment szoftverbe.
Ügyfél-kapcsolattart{s eszközei.
Csoportmunka t{mogató eszközök, szoftverek a projekten belüli
együttműködést t{mogató web2-es csoportmunka-t{mogató eszközök.
7.3.5.
Pénzügyi, v{llalkoz{si feladatok
12 óra/16 óra
Egyéni és t{rsas v{llalkoz{s alapít{sa.
Pénzügyi adminisztr{cióra jellemző alaptevékenységek elvégzése:
banksz{mlanyit{s, sz{mlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, {tutal{s
kezdeményezése, hiteligénylés, hitelfelvétel feltételeinek, menetének
megismerése);
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Sz{mla ki{llít{sa, sz{mlaellenőrzés.
Munkafolyamatokhoz, szolg{ltat{sokhoz, termékekhez kapcsolódó
egyszerű költségkalkul{ciós, költségsz{mít{si feladatok a v{llalkozókat,
v{llalkoz{sokat,
munkav{llalókat
terhelő
adóés
közterhek
figyelembevételével.
A költségkalkul{ció figyelembevételével egyszerű {raj{nlat össze{llít{sa.
Alapvető ügyfélkapu műveletek gyakorl{sa.
7.3.6.

Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújt{s

2 óra /2 óra
A sz{mítógép periféri{inak ergonomikus, helytakarékos, funkcion{lis
elrendezése a környezeti adotts{gok és a munkaegészségügyi előír{sok
figyelembevételével.
A balesetmentes munkavégzés – kock{zatbecslés, elemzés – szitu{ciók
alapj{n.
Balesetvédelmi és az érintésvédelmi előír{sok, {ramütéses balesetek
megelőzése, {ramütést szenvedett elsősegélynyújt{sa.
7.3.7.

Minőségellenőrzés, minőségbiztosít{s, minőségir{nyít{s
4 óra/4 óra
Folyamatszab{lyoz{s, folyamatfejlesztés – szervezeti dokumentumok
alapj{n.
Munkahelyi minőségir{nyít{si előír{sok értelmezése; szab{lyozó
dokumentumok fajt{i.
Szabv{nyok fellelhetősége, keresés minőségügyi szabv{nyok között.
7.3.8.
Környezetvédelem, környezeti fenntarthatós{g, veszélyes
anyagok kezelése
2 óra/ 2 óra
Veszélyes anyagok hulladékok kezelése – elj{r{sok.
Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kock{zatbecslés.
7.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Elméleti szaktanterem
Informatikai szaktanterem
7.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek,
tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s)
7.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport oszt{ly
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,

1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

1.2.

2.
2.1
2.2

Sz{mítógép, internet

X

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Tanulói tevékenységforma

X

X

X

X

X

Egyéni
Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók feladattal vezetett

1.3.

X
X

Oszt{lykeret

1.1.

projektor

Csoportbont{s

1.

X

X

7.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

Sorsz{m

X

pontosít{sa)
projektor

rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

X

X
X

7.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10817-12 azonosító sz{mú
H{lózatok, programoz{s és adatb{zis-kezelés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10817-12 azonosító sz{mú H{lózatok, programoz{s és adatb{zis-kezelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Weblapot készít
Inform{ciókat gyűjt, t{rol, kezel,
elemez
Több t{bl{s adatb{zist tervez,
készít, karbantart, SQL nyelvű
lekérdezéseket végez
Adatb{zis szolg{ltat{sokat vesz
igénybe, adatb{zis műveleteket
végez napi problém{k kezelésére
és webes feladatok megold{s{ra
Programoz{si feladatot végez
egyszerű
napi
problém{k
kezelésére

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

Kis- és közepes üzleti h{lózatok,
internetszolg{ltatók (ISP) gyakorlat

Otthoni és kisv{llalati h{lózatok
gyakorlat

Kis- és közepes üzleti h{lózatok,
internetszolg{ltatók (ISP)

Otthoni és kisv{llalati h{lózatok

Adatb{zis fejlesztés

Web-programoz{s alapjai

[llom{nykezelés

Programoz{si nyelv „A”

Objektumorient{lt programoz{sa

Programoz{si nyelvek

Adatb{zisok

Programtervezés

Adatstruktúr{k

Programoz{si tételek

Programoz{s elemei

Adattípusok

Programoz{s alapismeretek

10817-12
H{lózatok, programoz{s és
adatb{zis-kezelés

H{lózati
H{lózati
ismeretek I.
ismeretek I.
gyakorlat

Adatb{zis- és szoftverfejlesztés
gyakorlat

Adatb{zis- és szoftverfejlesztés

Programoz{si feladatot végez
webes feladatok megold{s{ra
Vizu{lis tervező és {br{zoló
rendszerrel rendszertervet készít
Munk{j{ban
az
irodai
szoftvercsomagot
komplexen
alkalmazza
Megtervez és telepít egy otthoni /
kisv{llalati (SOHO) h{lózatot, és
csatlakoztatja az internethez
Alapvető
IP-szolg{ltat{sokat
konfigur{l munka{llom{sokon
Ellenőrzi a h{lózatot és az
internet-csatlakoztat{st, elh{rítja a
fellépő hib{kat
Erőforr{sokat ({llom{nyokat és
nyomtatókat) oszt meg több
sz{mítógép között
Felismeri és elh{rítja az otthoni /
kisv{llalati h{lózatok biztons{gi
veszélyeit
Ismert internetes alkalmaz{sokat
telepít és működésüket ellenőrzi
Internet és szerver kapcsolatra
szolg{ló
h{lózati
eszközöket
install{l, konfigur{l és elvégzi a
fellépő hib{k hibaelh{rít{s{t
A működő h{lózat teljesítményét
monitorozza, a hib{kat behat{rolja
és elh{rítja
Angol nyelvű szakmai szöveget
értelmez

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi, valamint a
t{vközlési szakm{ra vonatkozó
előír{sokat

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Adatb{zis kezelési alapok
SQL alapok

X

X

X

X

HTML, CSS és XML alapok
Programoz{si
alaptud{s
valamilyen webes környezetben is
alkalmazható
programoz{si
nyelven
Műszaki tervező és {br{zoló
rendszerek
Irodai szoftvercsomag integr{lt
alkalmaz{sa
IPv4 és IPv6 címek és alh{lózati
maszkok
Az Ethernet h{lózat hozz{férési
rétegének felépítése
Helyi
h{lózat
tervezése
és
csatlakoztat{sa az internethez
Különböző k{belek és csatlakozók
tud{sa, a csavart érp{ras k{bellel
végzett szerelési munka
A rétegelt modell és az egyes
rétegek protokolljai
Az ügyfél-kiszolg{ló viszony és a
jellemző szolg{ltat{sok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A vezeték nélküli LAN-ok és
biztons{gi megfontol{sai
Egy integr{lt vezeték nélküli
hozz{férési pont
és
ügyfél
konfigur{l{sa
Kis- és közepes h{lózatokban
alkalmazott
kapcsolók
és
forgalomir{nyítók konfigur{l{sa
parancssorból és grafikus felületen
H{lózati címfordít{s működése és
be{llít{sa
Az ir{nyító protokollok működése
és konfigur{l{sa
H{lózati veszélyek és t{mad{si
módszerek
Tűzfalak és egyéb biztons{gi
eszközök
Angol nyelvű szakmai szövegek
értelmezése és felhaszn{l{sa
Munka-,
baleset-,
tűzés
környezetvédelmi előír{sok

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Bin{ris sz{mrendszer haszn{lata

X

X

X

IP-címzés
Angol nyelvű, olvasott szakmai
szöveg megértése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

X

X
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Megbízhatós{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Döntésképesség
Ön{llós{g

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Együttműködés

X

Kezdeményezőkészség

X

X

X

Prezent{ciós készség

X

X

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s

X

X

X

X

Hibakeresés (diagnosztiz{l{s)
Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.

Adatb{zis- és szoftverfejlesztés tant{rgy

158 óra/144 óra*

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a
fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerű algoritmus elkészítésére, a
megvalósít{shoz szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiv{laszt{s{ra, a fejlesztői
és felhaszn{lói dokument{ció elkészítésére, egy egyszerű adatmodell logikai tervének
megvalósít{s{ra.
8.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika: Algoritmiz{l{s és adatmodellezés
8.3.

Témakörök és elemeik
8.3.1.
Programoz{s alapismeretek
8 óra/6 óra
A
programkészítés
lépései:
feladat
kitűzése,
specifik{ció,
algoritmuskészítés, kódol{s, tesztelés, hatékonys{gvizsg{lat, dokument{l{s
Specifik{ció: a probléma megfogalmaz{sa; bemenő és kimenő adatok
pontosít{sa, elő- és utófeltételek megfogalmaz{sa
Algoritmusleíró eszközök: folyamat{bra, stuktogram, mondatszerű leír{s,
Jackson diagram
A programkészítés elvei: stratégiai elv: lépésenkénti finomít{s, Top-Down
módszer; taktikai, technológiai, technikai elvek
8.3.2.
Adattípusok
24 óra/20 óra
Adatok jellemzői: azonosító; hozz{férési jog (konstans, v{ltozó); hat{skör
(glob{lis, lok{lis, priv{t, publikus), kezdőérték; helyfoglal{s, műveletek.
Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum.
Felépítésük, {br{zol{suk, helyfoglal{suk, műveleteik.
Összetett adattípusok: karakterl{nc (string) adattípus felépítése, {br{zol{sa,
helyfoglal{sa, felhaszn{l{sa. Rögzített hosszús{gú és nulla végű
karakterl{ncok. Karakterl{nc műveletek: hosszús{g, részkarakterl{nc,
karakterl{ncok egym{shoz kapcsol{sa, beszúr{s, törlés, csere.
Összetett adattípusok: tömb adattípus felépítése, {br{zol{sa, helyfoglal{sa,
felhaszn{l{sa. Indexelés. Egydimenziós tömbök t{rol{sa, helyfoglal{s,
alkalmaz{sa. Többdimenziós tömbök t{rol{sa, helyfoglal{s, alkalmaz{sa.
Összetett adattípusok: rekordok. Rekordszerkezetek, mező fogalma.
Rekordok t{rol{sa (p{rhuzamos tömbök, v{ltozó hosszús{gú rekordok),
helyfoglal{s. Műveletek rekordokkal.
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8.3.3.
Programoz{s elemei
8 óra/6 óra
Utasít{sok: értékad{s, feltöltés (egyszerű és összetett v{ltozó esetén),
aritmetikai műveletek, matematikai függvények, véletlensz{mok,
típuskonverziók.
Elj{r{sok, függvények: egyszerű elj{r{shív{s, paraméterezett elj{r{shív{s,
függvényhív{s; elj{r{s, függvény-defini{l{s
Összetett utasít{sok: szekvencia, el{gaz{sok. szekvencia (BEGIN-END);
el{gaz{s (IF-THEN-ELSE); feltételek (=,<,>,>=,<=,<>, NOT); összetett
feltételek (AND, OR); v{laszt{s (CASE)
Összetett utasít{sok - Iter{ciók: H{tultesztelős ciklus (REPEAT-UNTIL).
Előltesztelős ciklus (WHILE-DO). Sz{ml{lós ciklus (FOR-DO)
8.3.4.
Programoz{si tételek
40 óra/40 óra
Programoz{si tételek - Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele,
eldöntés
tétele,
kiv{laszt{s
tétele,
megsz{ml{l{s
tétele,
maximumkiv{laszt{s tétele
Programoz{si tételek – Keresések: line{ris keresés tétele, logaritmikus
(bin{ris) keresés tétele
Programoz{si tételek - Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: m{sol{s,
transzform{l{ssal, kiv{logat{s tétele, szétv{logat{s.
Programoz{si tételek - Rendezések: közvetlen kiv{laszt{sos rendezés,
minimum kiv{laszt{sos rendezés, buborék-rendezés, beszúr{sos rendezés,
rendezések összehasonlít{sa (legrosszabb eset, {tlagos eset, helyfoglal{s).
Programoz{si tételek - Több sorozathoz egy sorozat rendelése:
metszetképzés tétele, unióképzés tétele, összefuttat{s tétele.
Rekurzió: Rekurzív specifik{ció. Péld{k rekurzív függvényekre: Fibonacci,
faktori{lis, binomi{lis együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi tornyai,
QuickSort. Rekurzió {talakít{sa cikluss{, ciklusok {talakít{sa rekurzióv{.
8.3.5.
Adatstruktúr{k
30 óra/30 óra
Mutatók, dinamikus t{rkezelés: mutatók t{rol{sa, műveletei; hivatkoz{s
mutatók segítségével; típusos és típusnélküli mutatók; helyfoglal{s,
helyfelszabadít{s; dinamikus és statikus v{ltozók.
Lista adatszerkezet: list{k alapfogalmai (csomópont, kapcsolómező, stb.);
list{k megvalósít{sa statikusan, ill. dinamikusan; list{k bej{r{sa, keresés,
beillesztés, törlés.
Kétir{nyú l{ncolt list{k: felépítése; műveletek (bej{r{s, keresés, törlés,
beszúr{s); ciklikus list{k.
Sor adatszerkezet: sor fogalma, megvalósít{sa (statikusan, dinamikusan);
sorokkal kapcsolatos műveletek (inicializ{l{s, sorba, sorból); dupla végű
sorok; priorit{sos sorok.
Verem adatszerkezet: verem fogalma, megvalósít{sa (statikusan,
dinamikusan); veremmel kapcsolatos műveletek (PUSH, POP, túl- és
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alulcsordul{s ellenőrzése); verem alkalmaz{sai: rekurzió, függvényhív{sok,
lok{lis v{ltozók stb.
8.3.6.
Programtervezés
24 óra/24 óra
Unified Modeling Language, Az UML építőkövei, az UML diagramjai.
Objektumoszt{lyok közötti kapcsolatok
[llapotdiagram, szekvenciadiagram, haszn{lati esetek diagramja
Adatmodell megtervezése, algoritmiz{l{s. Logikai és fizikai rendszerterv
fogalma. Felület elkészítése (prototípus), kódol{s, alkalmaz{slogika
megvalósít{sa.
Kódol{s, tesztelés, hibakeresés, javít{s, felhaszn{lói és fejlesztői
dokument{ció.
Szoftverprojektek életciklusa.
8.3.7.
Adatb{zisok
24 óra/18 óra
Az adatb{zis-kezelés alapjai, adat, inform{ció, inform{cióelmélet,
adatb{zis, adatredundancia, adatb{zis-kezelő rendszerek; Adatb{zisok
felépítése: t{bl{k, rekordok, mezők. Adatintegrit{s, adatvédelem. Rel{ciós
adatmodell.
Adatmodellezés, adatb{zis tervezés, alapelemek, egyed, tulajdons{g,
kapcsolat. Egyed-kapcsolat diagram, adatmodellek típusai.
Mezőtulajdons{gok: típusok, mezőméret, alapérték
Elsődleges kulcs fogalma. Index fogalma, indexelés.
Adatt{bl{k közötti kapcsolatok, adatt{bl{k normaliz{l{sa, norm{lform{k,
redundancia csökkentése. T{bl{k közötti kapcsolatok érvényessége.
Funkcion{lis függések és kulcsok a rel{ciós modellben.
8.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Elméleti szaktanterem
8.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
8.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
X

X
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

8.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

Oszt{lykeret

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése

X

1.2.

Tesztfeladat megold{sa

X

2.1.

Csoportbont{s

Egyéni

Tanulói tevékenységforma

1.1.

2.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Sorsz{m

1.

sor{n

UML és XML tervező
szoftver (pl. Altova
Mission Kit)

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése

X

Irodai szoftvercsomag
(pl. Microsoft Office,
LibreOffice)

8.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

9.

Adatb{zis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tant{rgy
244 óra+120 óra ÖGY/288 óra+60 óra ÖGY*
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a
fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy komplex szoftver elkészítésére
(kódol{s{ra), a szükséges komponensek kiv{laszt{s{ra, egy adott programnyelven
történő implement{l{s{ra, az adatmodell fizikai megvalósít{s{ra.
9.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika: A weblapkészítés alapjai; Adatok t{rol{s{hoz szükséges egyszerű
adatb{zis kialakít{sa; Algoritmiz{l{s és adatmodellezés;
9.3.

Témakörök és elemeik
9.3.1.
Programoz{si nyelvek
A programoz{si nyelvek csoportosít{sa:
funkcion{lis, objektum-orient{lt.
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24 óra/20 óra
Neumann-elvű, automata,

A programoz{si nyelvek fejlődése, gener{ciók, {ltal{nos és speci{lis
programnyelvek és felhaszn{l{si területeik. [ltal{nos és speci{lis
programnyelvek és jellemzőik
Programok készítése és futtat{sa: forr{snyelvű programok fordít{sa,
fordít{si technik{k, interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok
futtat{sa: natív futtat{s, virtu{lis gépek.
Programoz{si nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter,
fordítóprogram, byte-kód fordít{si egység, specifik{ciós rész, törzs,
deklar{ciós rész kiértékelése statikusan, ill. dinamikusan, blokkstruktúra,
szigorúan típusos nyelv definíciója
Típusok, a programoz{si nyelvek típusoss{ga, típuskonverzió. A típusok
oszt{lyoz{sa: skal{r (diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), valós
(fixpontos, lebegőpontos, kétszeres pontoss{gú típusok). Konstansok és
v{ltozók. Deklar{ció hat{sköre, l{thatós{gi köre; Glob{lis és lok{lis
azonosító, v{ltozók allok{l{sa, élettartama. Mutató típusok.
Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése
9.3.2.

Objektumorient{lt programoz{s
36 óra+36 óra ÖGY/60 óra+18 óra ÖGY
Objektumorient{lt paradigma
Az objektumorient{lt programoz{s alapjai: oszt{ly, objektum. Adatmezők,
tulajdons{gok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.
Objektumok hierarchi{ja. Öröklődés; újradefini{l{s (redefine). Metódusok
hív{sa. Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és
kialakít{sa.
Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtu{lis metódusok. Konstruktor és
destruktor alkalmaz{sa.
Rendszerterv készítése
Javasolt programoz{si nyelv: C/C++/C# vagy JAVA
Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans
9.3.3.

Programoz{si nyelv „A”

84 óra+40 óra ÖGY/80 óra+20 óra Ögy
A programozói környezet (IDE) haszn{lata, konzol alkalmaz{s készítése:
Project műveletek, egyszerű konzol alkalmaz{s készítése, alapvető
szintaktikai szab{lyok, megjegyzések. Péld{k v{ltozók haszn{lat{ra.
Egyszerű beolvas{s, kiír{s. Konzol alkalmaz{s felületének a megtervezése.
GUI alkalmaz{s (felület) készítése. Komponensek, tulajdons{gaik be{llít{sa
tervező nézetben. Kód hozz{rendelése eseményekhez.
Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus.
Típus{talakít{s, konverziók. Mutatók és referenci{k.
Vezérlési szerkezetek: El{gaz{sok, ciklusok. Ciklusok egym{sba {gyaz{sa.
Elj{r{shív{sok (paraméter{tad{s különböző fajt{i, túlterhelés)
71

Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb
kivételoszt{lyok. Kivételek elkap{sa és kezelése (Try-Catch-Finally).
Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése.
Hibakeresés és javít{s. Debug-ol{si módszerek: töréspont, lépésenkénti
futtat{s, v{ltozók tartalm{nak a figyelése.
Tömbv{ltozó deklar{l{sa, létrehoz{sa, inicializ{l{sa, feldolgoz{sa. Tömbök
és ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgoz{sa speci{lis (pl. foreach) ciklussal.
Struktúr{k defini{l{sa és alkalmaz{sa. Struktúra és tömb együttes
haszn{lata, egym{sba {gyaz{s.
Az objektumorient{lt programoz{s: oszt{ly, objektum létrehoz{sa.
Adatmezők, tulajdons{gok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus
objektumok. Öröklődés.
Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer
komponensek és menük.
Grafikus komponensek. Rajzol{s és anim{l{s.
Javasolt programoz{si nyelv: C/C++/C# vagy JAVA
Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans
9.3.4. [llom{nykezelés
8 óra+10 óra ÖGY/18 óra+6 óra ÖGY
[llom{nyok: típusos, szöveges és bin{ris {llom{nyok. Létrehoz{s, törlés,
I/O műveletek, megnyit{s, lez{r{s.
Típusos {llom{nyok kezelése. Megnyit{si módok; műveletek rekordokkal:
pozícion{l{s, olvas{s, ír{s, törlés, beszúr{s, hozz{fűzés. Műveletek
{llom{nyokkal: létrehoz{s, feltöltés, list{z{s, aktualiz{l{s, indexelés,
rendezés. Szekvenci{lis és direkt feldolgoz{s
9.3.5.

Web-programoz{s alapjai
56 óra+34 óra ÖGY/74 óra+16 óra ÖGY
HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasít{sok
szerkezet
HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek,
karakterszintű elemek) és fejlécben alkalmazható elemek
Hivatkoz{sok (link) és képek beillesztése
T{bl{zatok
Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek)
Stílusok és stíluslapok (CSS) haszn{lata. CSS nyelvtana, stílusok
rangsorol{sa. Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicion{l{s, margók,
kitöltések, szegélyek.
XML alapjai, felépítése, szerkezete.
Kliens oldali programoz{si nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok,
v{ltozók, tömbkezelés, karakterl{ncok kezelése, függvények
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Szerver oldali programoz{si nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok,
v{ltozók, tömbkezelés, karakterl{ncok kezelése, függvények, adatb{zis
kapcsolat.
Javasolt szerver oldali programoz{si nyelv: PHP vagy JAVA
9.3.6.
Adatb{zis fejlesztés
36 óra/36 óra
Adatb{zis-kezelő rendszer telepítése, alapvető konfigur{ciós be{llít{sok
SQL adatb{zis műveletek: Új adatb{zis létrehoz{sa, t{bla-létrehoz{s, új
mező hozz{ad{sa
SQL adatb{zis műveletek: rekord beszúr{sa, módosít{sa, törlése
SQL adatb{zis lekérdezések: feltételek,(lekérdezések, feltételek megad{sa:
SELECT, FROM, WHERE, LIKE, az eredmény korl{toz{sa)
SQL összesítő függvények, rendezés: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG,
ORDER BY
SQL-csoportosít{s: GROUP BY, HAVING
Javasolt adatb{zis-kezelő eszköz: Microsoft SQL Server vagy MySQL vagy
PostgreSQL szerver
9.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Sz{mítógépterem
9.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
9.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

1.1.

szemléltetés

X

1.2.

projekt

X
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oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
CASE eszközök (pl.
PowerDesigner)
Virtualiz{ciós szoftverek
(pl. VMWare, VirtualBOX)
Automatikus tesztelést
t{mogató eszközök (pl.
JUnit, NUnit)
Integr{lt fejlesztőeszköz
(pl. MS Visual Studio,
Eclipse, NetBeans)
Adatb{zis-kezelő eszköz
(pl. MySQL, Oracle, SQL
Server)
Automatikus tesztelést
t{mogató eszközök (pl.
JUnit, NUnit)

h{zi feladat

X

9.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Leír{s készítése

X

1.2.

Tesztfeladat megold{sa

X

2.1.

Oszt{lykeret

Tanulói tevékenységforma

1.1.

2.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

sor{n

Csoportbont{s

1.3.

Szerver és desktop/mobil
oper{ciós rendszerek (pl.
Windows, Linux, Android,
iOS)
Web fejlesztő eszközök (pl.
MS Visual Web Developer)
Multimédia fejlesztő
eszközök (pl. Adobe CS)
UML és XML tervező
szoftver (pl. Altova
Mission Kit)
Integr{lt fejlesztőeszköz
(pl. MS Visual Studio,
Eclipse, NetBeans)
Adatb{zis-kezelő eszköz
(pl. MySQL, Oracle, SQL
Server)
Automatikus tesztelést
t{mogató eszközök (pl.
JUnit, NUnit)
Web fejlesztő eszközök (pl.
MS Visual Web Developer)
Virtualiz{ciós szoftverek
(pl. VMWare, VirtualBOX)
UML és XML tervező
szoftver (pl. Altova
Mission Kit)

CASE eszközök (pl.
PowerDesigner)
UML és XML tervező
szoftver (pl. Altova
Mission Kit)

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése

X

74

Multimédia fejlesztő
eszközök (pl. Adobe
CS)

3.

3.1.

Csoportos munkaform{k körében

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

X

Integr{lt
fejlesztőeszköz (pl. MS
Visual Studio, Eclipse,
NetBeans)
Web fejlesztő
eszközök (pl. MS
Visual Web
Developer)
Automatikus tesztelést
t{mogató eszközök
(pl. JUnit, NUnit)

9.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

10.

H{lózati ismeretek I.

136 óra/144 óra*

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A H{lózati ismeretek I. tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a(z) Informatikai
rendszergazda szakma gyakorl{sa sor{n végrehajtandó feladatok elméleti h{tterére,
szakmai ismeretek elsaj{tít{s{ra és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére
felkészítse a tanulókat. A tant{rgy tov{bbi célja, hogy az otthoni, kis- és közepes
v{llalati h{lózatokra, és internet szolg{ltat{sokra fókusz{lva megismertesse a
h{lózatokban telepített eszközök és alkalmaz{sok telepítésének, üzemeltetésének,
biztons{gnak és hibaelh{rít{snak elméleti alapjait, valamint bevezetést nyújt a
h{lózatok tervezési folyamat{ba és a h{lózatfelügyeleti feladatokba is.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
10815-12 Inform{ciótechnológiai alapok szakmai követelménymodul
Inform{ciótechnológiai alapok tant{rgy
Bin{ris és hexadecim{lis sz{mrendszer
Személyi sz{mítógépek felépítése
Oper{ciós rendszerek
10.3.

Témakörök és elemeik
10.3.1.
Otthoni és kisv{llalati h{lózatok
54 óra/72 óra
Személyi sz{mítógép típusok, hardver összetevők, oper{ciós rendszerek és
alkalmaz{sok
Sz{mítógépes rendszer összetevői, sz{mítógép alkotóelemei és periféri{i
Oper{ciós rendszer kiv{laszt{sa
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Kapcsolód{s helyi h{lózathoz és az internethez
Bevezetés a h{lózatokba
H{lózati kommunik{ció helyi vezetékes h{lózaton és interneten
LAN technológi{k, Ethernet h{lózat hozz{férési rétege és eloszt{si rétege
Helyi h{lózat tervezése és csatlakoztat{sa
H{lózati eszközök és {tviteli közegek
H{lózati címzés (fizikai és logikai cím), IP címek szerkezete, csoportosít{sa,
alh{lózati maszkok
H{lózati szolg{ltat{sok, ügyfél/kiszolg{lók és kapcsolataik
OSI és TCP/IP rétegelt modell, protokollok
Vezeték nélküli technológi{k, eszközök és szabv{nyok
Vezeték nélküli LAN-ok és biztons{gi megfontol{sok
H{lózatbiztons{gi alapok, hibaelh{rít{s, biztons{gpolitika
H{lózati veszélyek, t{mad{si módszerek, tűzfalak haszn{lata
Hibaelh{rít{s és ügyfélszolg{lat
Otthoni és/vagy kisv{llalati h{lózat tervezése, esettanulm{ny készítése
10.3.2.

Kis- és közepes üzleti h{lózatok, internetszolg{ltatók (ISP)
82 óra/72 óra
Az internet és haszn{lata, ügyfélszolg{lati feladatok
Az internet szolg{ltat{sai, internetszolg{ltatók (ISP), kapcsolód{s az ISPhez
OSI modell és szisztematikus hibaelh{rít{s
H{lózat tov{bbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra, h{lózati
eszközök
IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma
H{lózati eszközök konfigur{l{si feladatai, forgalomir{nyítók és kapcsolók
felépítése, jellemzői, indul{si folyamata
Forgalomir{nyít{s, ir{nyító protokollok, belső és külső ir{nyító protokollok
ISP szolg{ltat{sok bemutat{sa, ISP szolg{ltat{sokat t{mogató protokollok
Tartom{nynév szolg{ltat{s (DNS)
WAN technológi{k, internet szolg{ltat{sok és protokollok
ISP felelősség, ISP biztons{gi megfontol{sok, biztons{gi eszközök
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
IKT eszközökkel (aktív t{bla, sz{mítógép, projektor)
hozz{féréssel rendelkező tanterem.

felszerelt

és

internet

10.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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10.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
h{zi feladat

csoport

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

oszt{ly
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Szimul{ciós szoftver

10.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése

Oszt{lykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbont{s

Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

szóban
Képi inform{ciók körében
Fizikai és logikai tervrajz értelmezése
Fizikai és logikai tervrajz készítése
leír{sból
Fizikai és logikai terv rajz elemzés,
hibakeresés

X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogad{son,
esetmegfigyelés
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

10.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

11.

H{lózati ismeretek I. (gyakorlat) 208 óra+125 óra ÖGY/288 óra+50 óra ÖGY*
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A H{lózati ismeretek I. gyakorlat tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a(z) Informatikai
rendszergazda szakma gyakorl{sa sor{n végrehajtandó gyakorlati feladatok
elsaj{tít{s{ra és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére felkészítse a tanulókat. A
tant{rgy tov{bbi célja, hogy az otthoni, kis- és közepes v{llalati h{lózatokra, és
Internet szolg{ltat{sokra fókusz{lva a tanulók meg tudj{k oldani a h{lózatokban
telepített eszközök és alkalmaz{sok telepítésének, üzemeltetésének, biztons{gnak és
hibaelh{rít{snak gyakorlati feladatait, valamint bevezetést nyújt a h{lózatok tervezési
folyamat{ba és a h{lózatfelügyeleti feladatokba is.
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11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
10815-12 Inform{ciótechnológiai alapok szakmai követelménymodul
Inform{ciótechnológiai gyakorlat tant{rgy
Személyi sz{mítógépek felépítése
Oper{ciós rendszerek témakörök
11.3.

Témakörök és elemeik
11.3.1.

Otthoni és kisv{llalati h{lózatok gyakorlat
108 óra+90 óra ÖGY/144 óra+25 óra ÖGY
Sz{mítógépek és periféri{k üzembehelyezése, működés ellenőrzése
Adatok bin{ris {br{zol{sa, sz{mítógép paraméterek mérése
Sz{mítógépes rendszer össze{llít{sa
Oper{ciós rendszer kiv{laszt{sa, telepítése, kezelése és karbantart{sa
Kapcsolód{s helyi h{lózathoz és az internethez
Kommunik{ció helyi vezetékes h{lózaton és interneten
Vezetékes és vezeték nélküli helyi h{lózat tervezése és csatlakoztat{sa
H{lózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése
Csavart érp{ras k{belek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése,
k{belek tesztelés
IP címzés- és alh{lózat sz{mít{s, IP címek be{llít{sa, DHCP konfigur{l{sa
H{lózati szolg{ltat{sok és protokollok be{llít{sa (http, ftp, email, DNS)
Hozz{férési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigur{l{sa, forgalomszűrés
WLAN-okban
H{lózatbiztons{gi alapok, hibaelh{rít{s, tűzfalak be{llít{sa, vírus- és
kémprogramirtó programok haszn{lata, hibaelh{rít{s és ügyfélszolg{lati
feladatok
Oper{ciós rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak
haszn{lata
Otthoni és/vagy kisv{llalati h{lózat tervezése, esettanulm{ny készítése
11.3.2.
Kis- és közepes üzleti h{lózatok, internetszolg{ltatók (ISP)
gyakorlat
100 óra+35 óra ÖGY/144 óra+25 óra ÖGY
Az internet feltérképezéséhez haszn{lható eszközök, parancsok és
segédprogramok
Ügyfélszolg{lati technikus feladatai, hibajegy készítése, hibakeresés OSI
modellel
H{lózat tov{bbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra-tervezés
H{lózat tervezése, eszköz-beszerzése és üzembehelyezése, struktur{lt
k{belezési feladat
IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT vizsg{lata
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H{lózati eszközök konfigur{l{sa, forgalomir{nyító első konfigur{l{sa,
grafikus- és IOS parancssori felületen, kapcsoló első konfigur{l{sa
H{lózati eszközök összekötése, CPE csatlakoztat{sa az ISP-hez, WAN
csatlakoz{s be{llít{sa
Forgalomir{nyít{s konfigur{l{sa (RIP, RIPv2, BGP)
ISP szolg{ltat{sok bevezetése
Tartom{nynév szolg{ltat{s (DNS) konfigur{l{sa
ISP biztons{g, adattitkosít{s, hozz{férés vezérlés list{k készítése
Biztons{gi eszközök, tűzfalak, behatol{s érzékelő és megelőző rendszerek
(IDS, IPS)
ISP teljesítmény monitoroz{sa és menedzselése, eszközfelügyelet
Mentések és katasztrófa-helyzet helyre{llít{s terv készítése, {llom{nyok és
IOS mentése
Meglévő h{lózat tov{bbfejlesztés tervezése
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Az Informatikai rendszergazda szakmai és vizsgakövetelményeiben meghat{rozott
Eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított h{lózati labor.
11.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
11.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{
m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
h{zi feladat

csoport

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Szimul{ciós szoftver

11.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)
Sorsz{m

Tanulói tevékenységforma

oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2
6.
6.1.
6.2
7.
7.1.
7.2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Fizikai és logikai tervrajz értelmezése
Fizikai és logikai tervrajz készítése
leír{sból
Fizikai és logikai tervrajz elemzés,
hibakeresés

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Egyéni
1.

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése

X
X
X
X
X
X
X

X
X
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6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogad{son,
esetmegfigyelés
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

X

X
X
X

11.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10827 -12 azonosító sz{mú
H{lózati oper{ciós rendszerek és
szolg{ltat{sok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

83

A 10827-12 azonosító sz{mú H{lózati oper{ciós rendszerek és szolg{ltat{sok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

X

X

X

Különböző h{lózati oper{ciós
rendszerek integr{ciója

X

Linux kiszolg{ló telepítése és
üzemeltetése

X

Windows Server telepítése és
üzemeltetése

X

H{lózati oper{ciós
rendszerek gyakorlat

Különböző h{lózati oper{ciós
rendszerek integr{ciója

10827-12 H{lózati oper{ciós rendszerek és
szolg{ltat{sok

Linux kiszolg{ló telepítése és
üzemeltetése

Windows Server telepítése és
üzemeltetése

H{lózati oper{ciós
rendszerek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FELADATOK
Meghat{rozza a h{lózati kiszolg{ló funkciój{nak és
v{rható terhelésének megfelelő hardvert
Redundanci{t és magas rendelkezésre {ll{st biztosító
t{roló rendszert telepít és konfigur{l
Kiv{lasztja a működési körülményeknek
legmegfelelőbb h{lózati oper{ciós rendszer
v{ltozatot, illetve disztribúciót
Kiv{lasztja a működési körülményeknek
legmegfelelőbb h{lózati oper{ciós rendszer telepítési
módot, partícion{lja a merevlemezt, kiv{lasztja és
létrehozza a f{jlrendszert, feltelepíti a h{lózati
oper{ciós rendszert
Beszerzi a szükséges eszközmeghajtó programokat és
feltelepíti a rendszerbe
Telepíti az oper{ciós rendszer biztons{gi frissítéseit,
kernelt konfigur{l és fordít
Feltelepíti és be{llítja a boot manager-t, testre szabja
az indít{si folyamatot, be{llítja a rendszer fut{si
szintjét és megfelelő módon le{llítja, illetve újraindítja
a kiszolg{lót
Rendszerösszetevők és alkalmaz{sok telepítéséhez
csomagkezelő rendszert haszn{l
Gondoskodik a különböző szerepkörök,
tulajdons{gok és szolg{ltat{sok telepítéséről,
kezeléséről, be{llítja a szolg{ltat{sok indít{s{nak
módj{t
H{lózati címt{rszolg{ltat{st telepít, konfigur{l és
üzemeltet; felhaszn{lókat és csoportokat hoz létre,
jelszókezelést végez
H{lózati csoporth{zirendet tervez meg és alkalmaz
H{lózati f{jl- és nyomtató szolg{ltat{st telepít és
konfigur{l, be{lltja a megoszt{sokat
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Lemezkvót{t {llít be a felhaszn{lók sz{m{ra, be{llítja
a f{jlrendszer jogosults{gi és tulajdonosi rendszerét
Testre szabja és haszn{lja a shell környezetet,
egyszerűbb feladatok megold{s{ra scripteket készít
Ütemezett feladatkezelést végez
Dinamikus IP-címkioszt{st biztosító h{lózati
szolg{ltat{st telepít
H{lózati oper{ciós rendszeren működő dinamikus
forgalomir{nyít{si protokollt telepít és konfigur{l
Be{llítja a szoftveres tűzfalat és az egyéb fejlett
biztons{gi funkciókat
DNS kiszolg{lót telepít és konfigur{l
Web kiszolg{lói feladatokat biztosító h{lózati
szolg{ltat{st telepít és konfigur{l, virtu{lis web
kiszolg{lót és virtu{lis könyvt{rat hoz létre
FTP szervert telepít, konfigur{l, virtu{lis FTP szervert,
virtu{lis könyvt{rat létrehoz
E-mail kiszolg{lót telepít és konfigur{l
Adatb{zis kiszolg{lót telepít és konfigur{l
Biztons{gos t{voli elérést biztosító szolg{ltat{st telepít
és konfigur{l
H{lózati hozz{férés-védelmet telepít és {llít be
H{lózati mentési és vissza{llít{si feladatot tervez meg
és hajt végre
Monitorozza és felügyeli a h{lózati oper{ciós
rendszer és az ügyfelek működését, naplóz{si
be{llít{sokat végez, naplóf{jlokat elemez
Virtualiz{ciós környezetet telepít, virtu{lis
munka{llom{sokat és kiszolg{lókat telepít
Felügyeli, monitorozza és optimaliz{lja a virtu{lis
munkakörnyezetben üzemelő sz{mítógépek
működését
Egym{ssal együttműködő és egym{st kiegészítő
funkciójú szabadforr{sú és üzleti szerver oper{ciós
rendszert egyar{nt tartalmazó rendszert tervez,
konfigur{l és üzemeltet
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi,
valamint a t{vközlési szakm{ra vonatkozó előír{sokat

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
H{lózati oper{ciósrendszerek telepítési módjai
T{roló-rendszerek típusai működési elvük
Címt{rszolg{ltat{shoz tartozó fogalmak
Csoporth{zirend fogalma
Magas rendelkezésre {ll{s biztosít{sa
H{lózati címzés és címkioszt{s (IPv4 és IPv6 címzés)
Szoftveres tűzfal és egyéb biztons{gi be{llít{sok
DNS és WINS alapok
T{voli elérést biztosító technológi{k
H{lózati hozz{férést szab{lyozó technológi{k
Nyomtató kiszolg{l{s
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

F{jl kiszolg{l{s
Web- és FTP kiszolg{l{s
E-mail kiszolg{l{s
Adatb{zis kiszolg{l{s
H{lózat felügyelet és a hibaelh{rít{s
Virtualiz{lt környezet és h{lózat, illetve virtu{lis
gépek telepítése és be{llít{sa
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Bin{ris sz{mrendszer haszn{lata
IP-címzés
Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg megértése és
felhaszn{l{sa

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

X

X

X

X

X

X

Megbízhatós{g

X

X

X

X

X

X

Ön{llós{g

X

X

X

X

X

X

Döntésképesség

X

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Együttműködés

X

X

X

X

X

X

Kezdeményezőkészség

X

X

X

X

X

X

Prezent{ciós készség

X

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s

X

X

X

X

X

X

Hibakeresés (diagnosztiz{l{s)

X

X

X

X

X

X

Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

X

X

X

X

X

X
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12.

H{lózati oper{ciós rendszerek tant{rgy

176 óra/ 176 óra*

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

12.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A H{lózati oper{ciós rendszerek tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy az Informatikai
rendszergazda szakma gyakorl{sa sor{n végrehajtandó feladatok elméleti h{tterére,
szakmai ismeretek elsaj{tít{s{ra és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére
felkészítse a tanulókat. Tov{bbi cél Windows és Linux szerverek, Internet
szolg{ltat{sok telepítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges elméleti ismeretek
elsaj{tít{sa, különböző h{lózati oper{ciós rendszerek integr{ciój{nak megismerése.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika tant{rgy– Oper{ciós rendszerek ismerete és informatikai eszközök
haszn{lata témakörök
10815-12 Inform{ciótechnológiai alapok szakmai követelménymodul
Inform{ciótechnológiai alapok tant{rgy
Személyi sz{mítógépek felépítése
Oper{ciós rendszerek
12.3. Témakörök
12.3.1.

Windows Server telepítése és üzemeltetése
80 óra/ 80 óra

Windows Server kiad{sok és licencelési módjuk
A hardverkövetelmények meghat{roz{sa
A telepítési módok {ttekintése
Frissítés és migr{ció
Szerepkörök és tulajdons{gok megtekintésének és telepítésének módja
[llapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ell{t{s{nak módja a Server
Manager segítségével
PowerShell alapok
A rendszerfelügyeleti eszközök bemutat{sa
Az {llom{ny-kiszolg{ló be{llít{si és kezelési lehetőségeinek {ttekintése
(megoszt{sok, t{rolók, kvót{k és szűrések)
A nyomtatószolg{ltat{s be{llít{si és kezelési lehetőségeinek {ttekintése
H{lózati alapszolg{ltat{sok {ttekintése
Biztons{gi megfontol{sok a Windows oper{ciós rendszerekben (hitelesítés,
engedélyezés, f{jlrendszer jogosults{gok, Windows tűzfal, felhaszn{lók
felügyelete)
Címt{rszolg{ltat{s alapok
A
címt{rszolg{ltat{s
objektumai
(Felhaszn{lók,
csoportok,
sz{mítógépfiókok és szervezeti egységek)
Active Directory haladó ismeretek
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A Csoporth{zirend
A t{voli elérési módok {ttekintése
Network Access Protection
Virtualiz{ció Hyper-V-vel
Termin{lszolg{ltat{s alapok
A Web- és az FTP szerver
Adatb{zis kiszolg{ló
Levelezési szolg{ltat{s
A Server Core telepítési v{ltozat
A Windows Server Backup
12.3.2.
Linux kiszolg{ló telepítése és üzemeltetése
80 óra/80 óra
A szerver hardverkövetelményének meghat{roz{sa
A szerver betöltési folyamat{nak {ttekintése
A fut{si szintek meghat{roz{sa, azok funkciói
Linux f{jlrendszerek
A Linux rendszereknél haszn{lt lemezpartícion{l{sok
A boot manager működése
A megosztott és rendszer könyvt{rak meghat{roz{sa
A csomagkezelők és függőségek {ttekintése
Munka a parancssorban
Parancssori szűrők {ttekintése
F{jlok és könyvt{rak tulajdons{gai
Szabv{nyos bemenet, szabv{nyos kimenet, szabv{nyos hibacsatorna,
csővezetékek
Folyamat-menedzsment {ttekintése
Folyamatok fut{si priorit{sa
Alapvető regul{ris kifejezések
F{jlrendszer integrit{s{nak fenntart{sa, monitoroz{s alapjai
Rendszernaplóz{s
Grafikus felhaszn{lói felület be{llít{sai
Rendszerfelügyelet időzített folyamatokkal
E-mail tov{bbít{s
Nyomtat{s, nyomtat{si sor
H{lózati alapok, h{lózati alapszolg{ltat{sok
Névfelold{s (/etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, DNS)
Címfordít{s {ttekintése
Biztons{gos adattov{bbít{s bemutat{sa
Forgalomir{nyít{s Linux szerver segítségével
Biztons{gi mentés alapjai
Webszerver szolg{ltat{s
Adatb{zis kiszolg{ló
Tűzfal és proxy szolg{ltat{sok (iptables, squid)
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12.3.3. Különböző h{lózati oper{ciós rendszerek integr{ciója
16 óra/16 óra
Windows és Linux rendszerek együttműködése
Szabv{nyos TCP/IP szolg{ltat{sok vegyes szerver-kliens környezetben
Címt{r szolg{ltat{sok haszn{lata vegyes szerver-kliens környezetben
F{jlkiszolg{ló haszn{lata vegyes szerver-kliens környezetben
Levelezési szolg{ltat{s üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
IKT eszközökkel (aktív t{bla, sz{mítógép, projektor)
hozz{féréssel rendelkező tanterem.

felszerelt

és

internet

12.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
12.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
szemléltetés
projekt
h{zi feladat

csoport

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

oszt{ly
X

X
X
X
X

12.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

Oszt{lykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

Csoportbont{s

Sorsz{
m

X
X
X
X
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Üzemeltetési tevékenységek körében
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogad{son,
esetmegfigyelés
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

X
X
X
X
X
X

X
X
X

12.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

13.

H{lózati oper{ciós rendszerek gyakorlat tant{rgy

224 óra/ 224 óra *

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A H{lózati oper{ciós rendszerek gyakorlat tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy az
Informatikai rendszergazda szakma gyakorl{sa sor{n végrehajtandó gyakorlati
feladatok elsaj{tít{s{ra és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére felkészítse a
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tanulókat. Tov{bbi cél Windows és Linux szerverek, Internet szolg{ltat{sok
telepítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges gyakorlati ismeretek elsaj{tít{sa, különböző
h{lózati oper{ciós rendszerek integr{ciój{nak megvalósít{sa.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika tant{rgy– Oper{ciós rendszerek ismerete és informatikai eszközök
haszn{lata témakörök
10815-12 Inform{ciótechnológiai alapok szakmai követelménymodul
Inform{ciótechnológiai gyakorlat tant{rgy
Személyi sz{mítógépek felépítése
Oper{ciós rendszerek
13.3.

Témakörök
13.3.1.
Windows Server telepítése és üzemeltetése
96 óra/96 óra
A Windows Server telepítése
A Windows Server frissítése és migr{ciója
Szerepkörök és tulajdons{gok megtekintése és telepítése a Server Manager
eszköz segítségével
[llapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ell{t{sa Server Manager
segítségével
PowerShell parancsok és scriptek
Rendszerfelügyeleti eszközök haszn{lata
Megoszt{sok és t{rolók be{llít{sa
Kvót{k és szűrések be{llít{sa
A nyomtatószolg{ltat{s be{llít{sa és üzemeltetése
A DHCP, a DNS, a DFS és a WINS szerver telepítése és be{llít{sa
Hitelesítés és engedélyezés be{llít{sa
A f{jlrendszer jogosults{gainak be{llít{sa
A Windows tűzfal be{llít{sa
Az Active Directory telepítése és be{llít{sa
Felhaszn{lók, csoportok, sz{mítógépfiókok és szervezeti egységek
létrehoz{sa és kezelése
Read-only tartom{nyvezérlő telepítése
Csoporth{zirendek be{llít{sa
T{voli elérés klasszikus t{voli asztal kapcsolattal
T{voli elérés DirectAccess segítségével
Network Access Protection
A Hyper-V szerepkör hozz{ad{sa, a Hyper-V be{llít{sa és kezelése
Virtu{lis desktop gépek üzemeltetése
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A termin{lszolg{ltat{s be{llít{sa
A Web- és az FTP szerver telepítése, be{llít{sa és üzemeltetése
Adatb{zis kiszolg{ló telepítése és üzemeltetése
Exchange levelezési szolg{ltat{s telepítése és alapszintű be{llít{sa
A Server Core telepítése
A Windows Server Backup telepítése, be{llít{sa és üzemeltetése

13.3.2.
Linux kiszolg{ló telepítése és üzemeltetése
96 óra/96 óra
A szerver hardver konfigur{l{sa
A fut{si szintek be{llít{sa, alapértelmezett fut{si szint be{llít{sa, v{lt{s a
fut{si szintek között
A rendszer le{llít{sa, újraindít{sa parancssorból
A lemezek partícion{l{sa (a f{jlrendszer és a swap terület elv{laszt{sa)
A boot manager telepítése és be{llít{sa
Megosztott könyvt{rak telepítése
Különböző csomagkezelők haszn{lata, a függőségek kezelése
Programok telepítése forr{sból
A parancssor és héj haszn{lata (shell parancsok, a shell környezet
konfigur{l{sa, egyszerű szkriptek ír{sa)
Parancssori szűrők haszn{lata, szöveges f{jlok kezelése
F{jlok és könyvt{rak kezelése (m{sol{s, {thelyezés, törlés, helyettesítő
karakterek, f{jltulajdons{gok lekérdezése, módosít{sa)
Folyamatok kezelése (előtérben, h{ttérben futtat{s, folyamatok
monitoroz{sa, jel küldése folyamatnak)
Folyamatok fut{si priorit{s{nak módosít{sa
Szövegfeldolgoz{s regul{ris kifejezések segítségével
Egyszerű szövegszerkesztési lépések (pl. vi editor alapszolg{ltat{sai)
F{jlrendszer monitoroz{sa, egyszerű hib{k elh{rít{sa
F{jlhozz{férések és lemezkvót{k kezelése
Hardlink és szimbolikus link létrehoz{sa, törlése
X Window konfigur{l{sa, képernyőkezelők haszn{lata (pl. XDM, GDM,
KDM)
Időzített rendszerfelügyeleti be{llít{sok (cron)
Nyomtat{si sor kezelése, {ltal{nos nyomtat{si hibaelh{rít{s
H{lózati címek be{llít{sa, h{lózati alapszolg{ltat{sok haszn{lata (ftp, telnet,
ssh, ping, dig, traceroute, tracepath)
Címfordít{ssal kapcsolatos be{llít{sok
H{lózati hibaelh{rít{s
Névfelold{s működése, be{llít{sai (/etc/hosts, /etc/resolv.conf,
/etc/nsswitch.conf, DNS)
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Kétkulcsos titkosít{sa haszn{lata a biztons{gos adattov{bbít{sban
(OpenSSH, GnuPG, X11 tunnels)
Forgalomir{nyít{si be{llít{sok
A rendszer biztons{gi mentése, részleges és teljes mentés készítése, és
rendszer vissza{llít{sa ezekből
Apache webszerver telepítése, konfigur{l{sa
Adatb{zis kiszolg{ló telepítése és üzemeltetése
Tűzfal és proxy szolg{ltat{sok be{llít{sa (iptables, squid, ACL,
kliensazonosít{s)
Levelezési szolg{ltat{sok alapbe{llít{sai (SMTP protokoll, postfix,
sendmail, exim)
13.3.3.

Különböző h{lózati oper{ciós rendszerek integr{ciója
32 óra/32 óra
A különböző oper{ciós rendszereket futtató gépek multiboot rendszerének
be{llít{sa
Samba szolg{ltat{s be{llít{sa Linux szerveren Windows kliensek
kiszolg{l{s{ra
LDAP szolg{ltat{s be{llít{sa Linuxon az Active Directory haszn{lat{hoz
Exchange szerver elérése Linuxon futtatott POP3, IMAP kliensek
segítségével
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Sz{mítógépterem (virtu{lis gép haszn{lat{ra alkalmas hardverrel)
13.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
13.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{
m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
kiselőad{s
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
X

X
X
X
X
X
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

13.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2
6.
6.1.
6.2

alkalmazható

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Fizikai és logikai tervrajz értelmezése
Fizikai és logikai tervrajz készítése
leír{sból
Fizikai és logikai tervrajz elemzés,
hibakeresés

Oszt{lykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbont{s

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

sor{n

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n

X
X
X
X
X
X
X
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogad{son,
esetmegfigyelés
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

X
X
X

X
X
X

13.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10828-12 azonosító sz{mú
V{llalati h{lózatok üzemeltetése és
felügyelete
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10828-12 azonosító sz{mú V{llalati h{lózatok üzemeltetése és felügyelete
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k
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x

x

x
x

IT h{lózat biztons{g gyakorlat

x

IT
IT
h{lózat
h{lózat
biztons{g
biztons{g
gyakorlat

IT h{lózat biztons{g

Sz{mítógép h{lózatok tervezése és
t{mogat{sa gyakorlat

FELADATOK
Elemzi és leírja a v{llalati h{lózatok infrastruktúr{j{t
x
Felt{rja az aktu{lis h{lózatot és a haszn{lt
alkalmaz{sokat
Jóv{hagyott h{lózati terv alapj{n a LAN
x
implement{l{st végez
VLAN-okkal rendelkező kapcsolót és kapcsolók
x
közötti kommunik{ciót konfigur{l
Megelőzi a kapcsol{si hurkok kialakul{s{t
x
Hierarchikus IP-h{lózati címzési sém{kat, VLSM-et
x
haszn{l, NAT-ot és PAT-ot konfigur{l
Alkalmazza az oszt{ly nélküli forgalomir{nyít{st
x
Meghat{rozott forgalom engedélyezésére vagy
x
tilt{s{ra szolg{ló hozz{férési list{kat készít
WAN kapcsolatokat implement{l
x
Forgalomir{nyító eszközökön ir{nyít{si protokollokat
x
konfigur{l
Struktur{lt módszertan és az OSI modell
felhaszn{l{s{val LAN, WAN és WLAN hibaelh{rít{st
x
végez
Összegyűjti a felhaszn{lói követelményeket
Informatikai h{lózati eszközök alkalmaz{s{val
egyszerű internet-h{lózatot tervez
LAN követelményeknek megfelelő IP-címzési sém{t
tervez
LAN
tervezési
követelményeknek
megfelelő
eszközlist{t {llít össze
LAN/WAN h{lózat prototípus telepítését és
konfigur{l{s{t végzi
Informatikai h{lózati eszközök IOS szoftverét letölti
és frissíti
WAN-ok és t{vmunk{sok t{mogat{s{t végzi

Kapcsol{s és forgalomir{nyít{s v{llalati
h{lózatokban gyakorlat

10828-12 V{llalati h{lózatok üzemeltetése és
felügyelete

Sz{mítógép h{lózatok tervezése és
t{mogat{sa

Kapcsol{s és forgalomir{nyít{s v{llalati
h{lózatokban

H{lózati
ismeretek II.

H{lózati
ismeretek II.
gyakorlat

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beazonosítja h{lózati alkalmaz{sokat, h{lózati
x
forgalmat
Elkészíti a megfelelő IP címzési tervet
x
Elkészíti a h{lózati tervdokument{ciót
x
H{lózattervező programot haszn{l
x
Teszteli a h{lózatot
x
Angol nyelvű szakmai szöveget értelmez
x
x
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi,
x
x
valamint a t{vközlési szakm{ra vonatkozó előír{sokat
SZAKMAI ISMERETEK
V{llalati h{lózatok, VPN
x
x
H{lózati problém{k, ütközési és szór{si tartom{nyok
x
Forgalomir{nyít{s és kapcsol{s
x
x
Kapcsol{si hurkok,
x
Feszítőfa protokoll (STP, RSTP)
x
VLAN-ok, trönkölés
x
VTP protokoll
x
VoIP eszközök és technológi{k
x
WLAN eszközök és technológi{k
x
Hierarchikus IP címzés
x
x
VLSM technológia
x
H{lózati címfordít{s (NAT, PAT)
x
Oszt{ly
nélküli
forgalomir{nyít{s,
CIDR,
x
útvonalösszegzés
T{vols{gvektor alapú forgalomir{nyít{s (pl. RIP,
x
EIGRP)
Kapcsolat{llapot alapú forgalomir{nyít{s (pl. OSPF)
x
WAN eszközök és technológi{k
x
WAN szabv{nyok
x
Csomag és vonalkapcsol{s
x
WAN be{gyaz{sok (HDLC, PPP)
x
PPP hitelesítés (PAP, CHAP)
x
Frame-Relay
x
Hozz{férési list{k (norm{l, kiterjesztett, nevesített)
x
Helyettesítő maszk
x
H{lózattervezési koncepciók és követelmények
x
Minőségbiztosít{s, QoS
x
IP címzés, IPv4 és IPv6
x
x
LAN/WAN prototípus
x
Implement{l{si terv, telepítési terv
x
Angol nyelvű szakmai szövegek értelmezése és
x
x
felhaszn{l{sa
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok
x
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Bin{ris sz{mrendszer haszn{lata
x
x
IP-címzés
x
x
Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg megértése
x
x
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

x
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x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

Megbízhatós{g

x

x

x

x

x

x

Ön{llós{g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Döntésképesség

x
x
T[RSAS KOMPETENCI[K

Együttműködés

x

x

x

x

x

x

Kezdeményezőkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prezent{ciós készség

x
x
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Logikus gondolkod{s

x

x

x

x

x

x

Hibakeresés (diagnosztiz{l{s)

x

x

x

x

x

x

Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

x

x

x

x

x

x
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14.

H{lózati ismeretek II. tant{rgy

192 óra/192 óra*

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy célja, hogy a kapcsolt h{lózatokra, az IP telefónia igényeire és a biztons{gra
fókusz{lva megismertesse a v{llalati h{lózatban telepített eszközök és alkalmaz{sok
telepítésének, üzemeltetésének és hibaelh{rít{s{nak elméleti alapjait. A tant{rgy
bevezetést nyújt tov{bb{ a közepes- és nagyméretű v{llalati h{lózatok tervezési
folyamat{ba.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
H{lózati ismeretek I. tant{rgy
Otthoni és kisv{llalati h{lózatok
Kis- és közepes üzleti h{lózatok, internetszolg{ltatók
14.3.

Témakörök
14.3.1.

Kapcsol{s és forgalomir{nyít{s v{llalati h{lózatokban
96 óra/96 óra
A v{llalati h{lózat
és h{lózati alkalmaz{sok ismertetése
A h{lózati forgalomir{nyít{s és kapcsol{s alapjainak {ttekintése
A v{llalati szintű kapcsol{s alapfogalmai
A kapcsol{si hurkok kialakul{s{nak megelőzésére szolg{ló technológi{k
bemutat{sa (VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q)
A VLAN-ok alapjai
A trönkölés és a VLAN-ok közötti forgalomir{nyít{s
A VLAN-ok kezelése egy v{llalati h{lózatban
Biztons{gi megfontol{sok egy kapcsolt h{lózatban
Hierarchikus IP-h{lózati címzési sém{k alapjai
A VLSM
Az oszt{ly nélküli forgalomir{nyít{s és a CIDR
IPv6 címzés
A NAT és a PAT ismertetése
A RIP, EIGRP és OSPF ir{nyító protokollok bemutat{sa
Több ir{nyító protokoll egyidejű haszn{lat{nak bemutat{sa
V{llalati WAN kapcsolatok bemutat{sa
A Frame Relay bemutat{sa
A hozz{férési list{k ismertetése
A helyettesítő maszkok szerepe
Meghat{rozott forgalomtípusok engedélyezésének és tilt{s{nak elméleti
alapjai
A kapcsol{si és csatlakoz{si hib{k elh{rít{si módszereinek ismertetése
A forgalomir{nyít{si hib{k elh{rít{si módszereinek ismertetése

A WAN konfigur{ciós hib{k elh{rít{si módszereinek ismertetése
A hozz{férési list{kkal kapcsolatos hib{k elh{rít{si módszereinek
ismertetése
A VPN technológi{k ismertetése
Forgalomir{nyítók közötti PPP kapcsolatok ismertetése
14.3.2.

Sz{mítógép h{lózatok tervezése és t{mogat{sa
96 óra/ 96 óra

A h{lózat-tervezésének alapjai
A mag, az eloszt{si réteg és a hozz{férési réteg tervezési koncepciója
A szerver farmok és a biztons{g szerepe a tervezésben
A vezetéknélküli h{lózatok tervezési szempontjai
A WAN-kapcsolatok és t{vmunk{sok t{mogat{s{nak tervezési szempontjai
A h{lózat életciklusainak meghat{roz{sa
A tervezés műszaki követelményeinek és a korl{tozó tényezőnek
beazonosít{sa
A létező h{lózat dokument{l{s{nak szempontjai
A vezetéknélküli h{lózat felmérésének módszertana
A h{lózati alkalmaz{sok azonosít{sa és azok hat{sa a h{lózat-tervezésre
Minőségbiztosított h{lózati szolg{ltat{sok (Quality of Service, (QoS))
bevezetése
A hang- és videó-szolg{ltat{sok tervezési szempontjai
A megfelelő LAN topológia kiv{laszt{s{nak módszertana
A h{lózat biztons{g{nak tervezési szempontjai
Az IP-címzés haszn{lata a h{lózati tervezésben
A megfelelő IP-címzési és elnevezési séma kialakít{s{nak szempontjai
IPv4 és az IPv6 alapú h{lózatok tervezésének alapjai
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
IKT eszközökkel (aktív t{bla, sz{mítógép, projektor)
hozz{féréssel rendelkező tanterem.

felszerelt

és

internet

14.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
14.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{
m
1.1
1.2.
1.3.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés

csoport

oszt{ly
X

X
X
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
h{zi feladat

X
X
X
X
X

Szimul{ciós szoftver

14.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Fizikai és logikai tervrajz értelmezése
Fizikai és logikai tervrajz készítése
leír{sból
Fizikai és logikai terv rajz elemzés,
hibakeresés

Oszt{lykeret

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

sor{n

Csoportbont{s

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése

X
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogad{son,
esetmegfigyelés
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

14.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

15.

H{lózati ismeretek II. gyakorlat tant{rgy

192 óra/192 óra*

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy célja, hogy a H{lózati ismeretek II. tant{rgyban t{rgyalt kapcsolt
h{lózatokkal, v{llalati forgalomir{nyít{ssal és biztons{ggal kapcsolatos elméleti
h{ttérre t{maszkodva a v{llalati h{lózatok tervezését, kialakít{s{t, üzemeltetését és
hibaelh{rít{s{t a gyakorlatban is alkalmazz{k a tanulók.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
H{lózati ismeretek I. gyakorlat tant{rgy
Otthoni és kisv{llalati h{lózatok gyakorlat
Kis- és közepes üzleti h{lózatok, internetszolg{ltatók gyakorlat (ISP)
15.3.

Témakörök
15.3.1.
Kapcsol{s és forgalomir{nyít{s v{llalati h{lózatokban
gyakorlat
96 óra/96 óra
A kapcsol{si hurkok kialakul{s{nak megelőzése különböző technológi{k
segítségével (VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q)
103

VLAN-ok létrehoz{sa és konfigur{l{sa
A trönkölés és a VLAN-ok közötti forgalomir{nyít{s be{llít{sa
A VLAN-ok konfigur{l{sa egy v{llalati h{lózatban
Biztons{gi be{llít{sok egy kapcsolt h{lózatban
Hierarchikus IP-h{lózati címzési sém{k kialakít{sa
A VLSM konfigur{l{sa
Az oszt{ly nélküli forgalomir{nyít{s és a CIDR alkalmaz{sa
forgalomir{nyítókon
IPv6
címzés
gyakorlati
alkalmaz{sa
munka{llom{sokon
és
forgalomir{nyítókon
A NAT és a PAT be{llít{sa
RIP protokollal történő forgalomir{nyít{s konfigur{l{sa
EIGRP protokollal történő forgalomir{nyít{s konfigur{l{sa
OSPF protokollal történő forgalomir{nyít{s konfigur{l{sa
Egy területű (Single-Area) OSPF konfigur{l{sa
Ir{nyított h{lózatok konfigur{l{sa több ir{nyító protokoll egyidejű
haszn{lat{val
V{llalati WAN csatlakoztat{sok be{llít{sa
A Frame Relay konfigur{l{sa
Forgalomszűrés hozz{férési list{k alkalmaz{s{val
A helyettesítő maszkok alkalmaz{sa
Meghat{rozott forgalomtípusok engedélyezése és tilt{sa
A kapcsol{si és csatlakoz{si hib{k elh{rít{sa
A forgalomir{nyít{si hib{k elh{rít{sa
A WAN konfigur{ciók hibaelh{rít{sa
A hozz{férési list{kkal kapcsolatos hib{k elh{rít{sa
T{voli hozz{férésű és telephelyek közötti VPN technológi{k vizsg{lata
PPP kapcsolatok be{llít{sa forgalomir{nyítókon
15.3.2.

Sz{mítógép h{lózatok tervezése és t{mogat{sa gyakorlat
96 óra/ 96 óra
A h{lózat életciklusainak meghat{roz{sa és tervezése
A létező h{lózat dokument{l{sa
A h{lózati eszközök oper{ciós rendszerének frissítése
A meglévő hardver frissítése
A h{lózat-tervezési követelményeinek dokument{l{sa
Minőségbiztosított h{lózati szolg{ltat{sok (Quality of Service, (QoS))
tervezése
A vezetéknélküli h{lózat felmérése
Vezetéknélküli h{lózatok tervezési gyakorlata
WAN-kapcsolatok és t{vmunk{sok t{mogat{s{nak tervezése,
A hang- és videó-szolg{ltat{sok tervezése
A h{lózat biztons{g{nak tervezése
104

IP-címzési és elnevezési séma kialakít{sa
IPv4 és az IPv6 alapú h{lózatok tervezése
Telephelyi h{lózat prototípus{nak elkészítése
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Az Informatikai rendszergazda szakmai és vizsgakövetelményeiben meghat{rozott
Eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított h{lózati labor.
15.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
15.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
h{zi feladat

csoport

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

oszt{ly
X

X
X
X
X
X
X
X

Szimul{ciós szoftver

15.5.2. A
tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Oszt{lykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

Csoportbont{s

Sorsz{
m

X
X
X
X
X
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2
6.
6.1.
6.2
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Fizikai és logikai tervrajz értelmezése
Fizikai és logikai tervrajz készítése
leír{sból
Fizikai és logikai tervrajz elemzés,
hibakeresés

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogad{son,
esetmegfigyelés
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

15.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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16.

IT h{lózat biztons{g tant{rgy

64 óra/64 óra*

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

16.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy célja, hogy a h{lózatok biztons{g{ra fókusz{lva megismertesse a
tanulókkal a h{lózatbiztons{g alapelveit, a hardveres és szoftveres védelem eszközeit,
azok telepítésének, üzemeltetésének elméleti alapjait. A tant{rgy bevezetést nyújt
tov{bb{ a h{lózatbiztons{g tervezésébe és t{mogat{s{ba is.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
H{lózati ismeretek I. tant{rgy
Otthoni és kisv{llalati h{lózatok
Kis- és közepes üzleti h{lózatok, internetszolg{ltatók (ISP)
H{lózati ismeretek II. tant{rgy
Kapcsol{s és forgalomir{nyít{s v{llalati h{lózatokban
Sz{mítógép-h{lózatok tervezése és t{mogat{sa
16.3.

Témakörök
16.3.1.
IT h{lózat biztons{g
64 óra/64 óra
H{lózat biztons{g fejlődése, eszközei, főbb területei, h{lózatbiztons{gi
szervezetek, h{lózatbiztons{gi h{zirendek.
Vírusok, férgek és trójai programok és a veszélyek elh{rít{sa.
H{lózati t{mad{sok kategóri{i, védekezés lehetőségei.
H{lózat biztons{g eszközei, biztons{g konfigur{l{sa forgalomir{nyítókon
Eszközök monitoroz{sa és menedzselése
Biztons{gmenedzsment, naplóz{s (SNMP, syslog)
Hitelesítés, engedélyezés és sz{ml{z{s (AAA) alapfogalmai, konfigur{l{sa,
hibaelh{rít{sa
Tűzfal technológi{k, tűzfal típusok.
Hozz{férés-vezérlés list{k
Behatol{s detekt{l{sa és megelőzése (IDS IPS)
LAN biztons{g, biztons{gi rések és védelmi módszerek
Vezeték nélküli h{lózatok és VoIP biztons{gi megfontol{sai és megold{sai
Titkosít{si módszerek, szabv{nyok
VPN h{lózatok célja, típusai, technológi{k, VPN konfigur{l{sa. T{voli
h{lózati hozz{férési módszerek a v{llalati h{lózatokban
H{lózat biztons{g, veszélyek azonosít{sa, kock{zatelemzésen alapuló
tervezés
Biztons{g tesztelése, katasztrófa helyzet ut{ni helyre{llít{s
Hardveres tűzfalak, {llapottartó tűzfal eszközök
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16.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
IKT eszközökkel (aktív t{bla, sz{mítógép, projektor)
hozz{féréssel rendelkező tanterem.

felszerelt

és

internet

16.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
16.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
h{zi feladat

csoport

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

oszt{ly
X

X
X
X
X
X
X
X

Szimul{ciós szoftver

16.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése

Oszt{lykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

Csoportbont{s

Sorsz{
m

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

X
X
X
X
X
X
X

X
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Fizikai és logikai tervrajz értelmezése
Fizikai és logikai tervrajz készítése
leír{sból
Fizikai és logikai terv rajz elemzés,
hibakeresés

X
X
X
X
X
X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogad{son,
esetmegfigyelés
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

16.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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17.

IT h{lózat biztons{g (gyakorlat)

64 óra/64 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

17.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy célja, hogy a h{lózatok biztons{g{ra fókusz{lva megismertesse a
tanulókkal a h{lózatbiztons{g alapvető gyakorlati feladatainak megold{sait, a
hardveres és szoftveres védelem eszközeit, azok telepítésének, üzemeltetésének
gyakorlati alapjait. A tant{rgy bevezetést nyújt tov{bb{ a h{lózatbiztons{g
tervezésébe, gyakorlati megvalósít{s{ba és a biztons{g t{mogató tevékenységébe is.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
H{lózati ismeretek I. gyakorlat tant{rgy
Otthoni és kisv{llalati h{lózatok gyakorlat
Kis- és közepes üzleti h{lózatok, internetszolg{ltatók (ISP) gyakorlat
H{lózati ismeretek II. gyakorlat tant{rgy
Kapcsol{s és forgalomir{nyít{s v{llalati h{lózatokban gyakorlat
Sz{mítógép-h{lózatok tervezése és t{mogat{sa gyakorlat
17.3.

Témakörök
17.3.1.
IT h{lózatbiztons{g gyakorlat
64 óra/64 óra
H{lózati t{mad{si elj{r{sok elemzése, védelmi struktúr{k kialakít{sa
Vírusirtó programok telepítése és konfigur{l{sa
H{lózat biztons{g konfigur{l{sa forgalomir{nyítókon, ACL szűrések
kialakít{sa, AAA védelem be{llít{sa
H{lózati eszközök monitoroz{sa és menedzselése (SNMP, syslog)
Hardveres és/vagy szoftveres tűzfalak konfigur{l{sa, tűzfalfelügyelet
VPN kapcsolatok konfigur{l{sa ((Site-to-site lPSec VPN, Remote Access
VPN), VPN felügyelet
VLAN-ok konfigur{l{sa
IPS konfigur{l{sa, felügyelete
Vezeték nélküli h{lózatok és VoIP biztons{gi be{llít{sai
Biztons{gos h{lózati szolg{ltat{sok be{llít{sa https, sftp,
tanúsítv{nykezelés)
H{lózati eszközök biztons{gos t{velérése (ssh, https)
Biztons{g tesztelése, hibakeresés, javít{s
Biztons{gi mentések (IOS, konfigur{ciós {llom{nyok), helyre{llít{s

17.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Az Informatikai rendszergazda szakmai és vizsgakövetelményeiben meghat{rozott
Eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított h{lózati labor.
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17.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
17.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
h{zi feladat

csoport

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

oszt{ly
X

X
X
X
X
X
X
X

Szimul{ciós szoftver

17.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

Oszt{lykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

Csoportbont{s

Sorsz{
m

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2
6.
6.1.
6.2
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Képi inform{ciók körében
Fizikai és logikai tervrajz értelmezése
Fizikai és logikai tervrajz készítése
leír{sból
Fizikai és logikai tervrajz elemzés,
hibakeresés

X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogad{son,
esetmegfigyelés
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

17.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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2.33.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 521 03

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
valamint a
IX. GÉPÉSZET
[GAZATHOZ
A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az
első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos
szakképzésben az első évfolyamra előírt tartalom) a IX. Gépészet {gazat al{bbi
szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
54 863 01
54 521 03
54 523 04
I.

Fegyverműszerész
Gépgy{rt{stechnológiai technikus
Mechatronikai technikus

A szakképzés jogi h{ttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
– az 54 521 03 Gépgy{rt{s-technológiai technikus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.

III.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 521 03
A szakképesítés megnevezése: Gépgy{rt{s-technológiai technikus
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A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 5. Gépészet
[gazati besorol{s sz{ma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2 év
Elméleti képzési idő ar{nya: 50 %
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 50 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5
évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105
óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési
évfolyamot követően 160 óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Bemeneti kompetenci{k: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: szükségesek
P{lyaalkalmass{gi követelmények: -

VI.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
T{rgyi feltételek
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A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések
felsorol{s{t a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza,
melynek tov{bbi részletei az al{bbiak: nincs.
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Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.

VII.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés m{sodik évfolyam{nak
(2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai tartalm{val, tant{rgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tant{rgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó
{gazati szakközépiskolai szakmai
tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val.

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:

évfolyam
9. évfolyam
Ögy.
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti
órasz{m
szabads{v
nélkül
5 óra/hét
6 óra/hét
7 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves órasz{m
szabads{v
nélkül
180 óra/év
70 óra
216 óra/év
105 óra
252 óra/év
140 óra
320 óra/év
992 óra/év
2275 óra

heti órasz{m
szabads{v
nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

heti órasz{m
szabads{vval
6 óra/hét
7 óra/hét
8 óra/hét
11 óra/hét
35 óra/hét

éves órasz{m
szabads{v
nélkül
1116 óra/év
160 óra
992 óra/év
2268 óra

éves órasz{m
szabads{vval
216 óra/év
70 óra
252 óra/év
105 óra
288 óra/év
140 óra
352 óra/év
1120 óra/év
2543 óra

heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

35 óra/hét

(A kiz{rólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a
szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13. évfolyam{n megszervezett képzésben
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az azonos tant{rgyakra meghat{rozott órasz{mok közötti csekély eltérés a
szorgalmi időszak heteinek eltérő sz{ma, és az órasz{mok oszthatós{ga miatt
keletkezik!)
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
Ágazati szakképzés

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

9.
heti óraszám
e
gy

ögy

10.
heti óraszám
e
gy

ögy

11.
heti óraszám
e
gy

ögy

közismeret nélkül

12.
heti óraszám
e
gy

1/13
heti óraszám
e
gy

ögy

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
5/13 és 2/14.
heti óraszám
e
gy

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztons{g

Munkahelyi
egészség és
biztons{g

11499-12
Foglalkoztat{s II.

Foglalkoztat{s II.

0,5

11498-12
Foglalkoztat{s I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztat{s I.

2

10163-12 Gépészeti
munkabiztons{g és
környezetvédelem

Munkavédelem

0,5

0,5

1
Elsősegélynyújt{s
gyakorlat

10162-12 Gépészeti
alapozó feladatok

10172-12

Gépészeti
alapozó feladatok
Gépészeti
alapozó feladatok
gyakorlat

1

1
2,5

3

4

70
2

4

105
3

1
13,5

140

160

3

11

Műszaki mérés
2
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2

Mérőtermi feladatok Műszaki mérés
gyakorlat
2
10169-12
Forg{csoló
technológia
hagyom{nyos és
CNC
szersz{mgépeken

2

Forg{csol{si
alapismeretek
4
Forg{csol{si
alapismeretek
gyakorlat
8
Gy{rt{stervezés
és
gy{rt{sir{nyít{s

10170-12

6,5
Gy{rt{stervezés és
gy{rt{sir{nyít{s

Gy{rt{stervezés
és
gy{rt{sir{nyít{s
gyakorlat
2
Szersz{mgépek
karbantart{sa

10171-12

4
Karbantart{s és
üzemvitel

összes óra
összes óra

Szersz{mgépek
karbantart{sa
gyakorlat
3

2
5

70

3

3
6

105

4

3
7

140

7

3
10

17

14
31

160

A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően- a nappali
rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabads{v) szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni.
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4
14

17
31

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként
Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti
oktatással párhuzamosan

Szakmai
követelménymodul

Tant{rgyak,
témakörök
9.

11499-12
Foglalkoz 11500-12 Munkahelyi egészség és biztons{g
tat{s II.

e

gy ögy

10.
e

gy ögy

11.
e

összes órasz{ma
9-12. évfolyam

12.

gy ögy

Munkahelyi
egészség és
18
biztons{g
Munkavédelmi
4
alapismeretek
Munkahelyek
4
kialakít{sa
Munkavégzés
2
személyi feltételei
Munkaeszközök
2
biztons{ga
Munkakörnyezeti
2
hat{sok
Munkavédelmi jogi
4
ismeretek
Foglalkoztat{s II.
Munkajogi
alapismeretek
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e

Ágazati
szakközépiskolai
Szakképesítésképzés
[gazati
specifikus
A
óraszáma a
szakközépiskolai
közismeret
szakképzés szakképzés
képzés
nélkül

gy

1/13.
e

gy ögy

órasz{ma
5/13. és
2/14.

e

összes
órasz{ma

gy

18

18

18

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4
16

16

4

4

11498-12 Foglalkoztat{s I.
(érettségire épülő képzések
esetén)

Munkaviszony
létesítése

4

4

[ll{skeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztat{s I.

64

64

8

8

8

8

24

24

24

24

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkav{llalói
szókincs
Munkavédelem
Munkabiztons{g
Tűzvédelem

Környezetvédelem
10163-12
Elsősegélynyújt{s
Gépészeti
munkabiztons{g gyakorlat
és
környezetvédelem Az elsősegélynyújt{s
{ltal{nos alapjai

32

32

36

36

18

18

18

18

7

7

9

9

7

7

9

9

Munka- és
környezetvédelem a
gyakorlatban
Sérülések ell{t{sa
10162-12

Gépészeti alapozó

90

108

144

128

122

32

32

36

36

10

10

12

12

12

12

12

12

10

10

12

12

470

486

486

Gépészeti alapozó feladatok
feladatok
Műszaki
dokument{ciók

36

Műszaki rajz
Géprajzi ismeretek

36
18

Gépészeti
alapmérések

36

36

36

36

36

18

18

18

18

18

36

36

36

Anyagismeret

36

36

36

36

Anyagvizsg{lat

36

36

36

36

36

36

36

Anyagjelölések

36

Gépészeti szerelés

32

32

36

36

CAD alkalmaz{s

32

32

36

36

36

36

36

Kézi forg{csol{s

36

Gépi forg{csol{s I.

18

18

36

36

Gépi forg{csol{s II.

18

18

18

18

Műszaki mechanika

36

36

36

36

Gépelemek

32

32

36

36

Hajt{sok

32

32

36

36

Gépészeti alapozó
feladatok

72

70

108

105

108 140

123

_

603

396

160

556

gyakorlat

10172-12
Mérőtermi
feladatok

Műszaki
dokument{ciók
gyakorlat

36

30

66

36

30

66

Gépészeti
alapmérések
gyakorlat

36

30

66

36

30

66

15

53

18

30

48

18

36

30

177

126

35

161

35

223

144

35

179

Anyagismeret
gyakorlat

18

Anyagvizsg{lat
gyakorlat

18

20

Kézi forg{csol{s
gyakorlat

36

35

36

40

Gépi forg{csol{s
gyakorlat

36

35

36

45

36

36

Műszaki mérés

64

64

72

72

Geometriai mérések

24

24

26

26

Villamos mérések

32

32

36

36

Összetett
mechanikai-,
technológiai
vizsg{latok

8

8

10

10

Műszaki mérés
gyakorlat

64

124

64

72

72

Geometriai mérések
gyakorlat

12

12

14

14

Anyagvizsg{lat

8

8

8

8

Villamos mérések
gyakorlat

16

16

18

18

Nagypontoss{gú
mérések

16

16

18

18

Szersz{mgépek
pontoss{ga

12

12

14

14

Forg{csol{si
alapismeretek
Forg{csol{si
alapismeretek
10169-12
Forg{csoló
technológia
hagyom{nyos és
CNC
szersz{mgépeken

Képlékenyalakít{s
CNC
alapismeretek
Anyagv{laszt{s

128

128

32

32

32

32

32

32

32

32

Forg{csol{si
alapismeretek
gyakorlat
Forg{csol{si
alapismeretek
CNC programoz{s
CNC gy{rt{s

10170-12

208

Gy{rt{stervezés és

125

256

256

96

96

64

64

96

96
208

Gy{rt{stervezés
és
gy{rt{sir{nyít{s

gy{rt{sir{nyít{s
Gy{rt{stervezés
Szereléstecnológia
Képlékeny alakít{s
CAD rajzol{s
Gy{rtócella
Gy{rt{sir{nyít{s

Korszerű
szersz{mgépek

32

32

32

32

32

32

16

16

32

32

32

32

32

32

Gy{rt{stervezés és
gy{rt{sir{nyít{s
gyakorlat
Gy{rt{stervezés
CAD rajzol{s

Szereléstechnika
Szersz{mgépek
karbantart{sa
10171-12
Karbantart{s és
üzemvitel

Szersz{mgépek
karbantart{sa
Géptelepítés
Ir{nyít{stechnika
Villamos gépek

126

64

64

32

32

16

16

16

16

128

128

32

32

32

32

32

32

32

32

Szersz{mgépek
karbantart{sa
gyakorlat
Szersz{mgépek
karbantart{sa
Géptelepítés
Ir{nyít{stechnika
Villamos gépek

Összesen
Összesen
Elméleti órasz{mok/ar{nya
Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

108 72
180

108 108
70

216

144 108
105

252

224 96
140

320

1283

612 504
1116

544
160

128

128

32

32

32

32

32

32

32

32

448

2268

992

1156 (öt évfolyamos képzésben1128) / 50,9 % (öt évfolyamos képzésben: 49,7) %
1112 (öt évfolyamos képzésben: 1147) / 49,1 % (öt évfolyamos képzésben: 50,6) %

Jelmagyar{zat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra
meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
11500-12 azonosító sz{mú
Munkahelyi egészség és biztons{g
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

128

A 11500-12 azonosító sz{mú Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Munkakörnyezeti
hat{sok

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztons{ga

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkahelyek
kialakít{sa

11500-12 Munkahelyi egészség és biztons{g

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztons{g

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés t{rgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkoz{si
megbetegedések h{tr{nyos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szab{lyoz{sa

x

x

Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai

x

A munkavégzés {ltal{nos személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Inform{cióforr{sok kezelése

x

Biztons{gi szín- és alakjelek

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
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x

x

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat
x

Szab{lykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatol{si készség

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
x

x

Ir{nyíthatós{g

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
x
x
Körültekintés, elővigy{zatoss{g

x

Rendszerező képesség

x

Helyzetfelismerés
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x
x

x

x

2. Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy

18 óra

1.7. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos
munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges
kompetenci{k elsaj{títtat{sa.
Nincsen előtanulm{nyi követelmény.
1.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.9. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra
A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége
Történeti
{ttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztons{gi és munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek
megvalósít{s{ra szolg{ló törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés
személyi, t{rgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember egészségére
és testi épségére
A munkav{llalók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a
munkakörülmények hat{sai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei
A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és a
munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok jelentősége
a munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő megbetegedések
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, z{rt technológia, a
biztons{gi berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajt{i, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztons{g-munkaegészségügy)
Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghat{roz{sai.
1.3.2. Munkahelyek kialakít{sa
4 óra
Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai
A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai, priorit{sok.
Szoci{lis létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tiszt{lkodó- és mellékhelyiségek biztosít{sa,
megfelelősége.
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és
felülvizsg{lat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint t{vfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgat{s
Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A kézi
anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése
Rakt{roz{s
[ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és alakjelek. Hulladékgazd{lkod{s,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri
alkalmass{g orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
ir{nyít{s szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak szab{lyai.
1.3.4. Munkaeszközök biztons{ga
2 óra
Munkaeszközök halmazai
Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalom meghat{roz{sa.
Munkaeszközök dokument{ciói
Munkaeszköz üzembe helyezésének, haszn{latba vételének dokument{ciós
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghat{rozott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok
Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g,
meghib{sod{s, biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési elj{r{s.
Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. [ltal{nos üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
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1.3.5. Munkakörnyezeti hat{sok
2 óra
Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok
valamint a veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége
a munkahelyen.
A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése
A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek
biztosít{s{ban, a munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések
megelőzésben. A munkav{llalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra
A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és méltós{got
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
meghat{rozottak szerint a munkavédelem alapvető szab{lyai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők ({llam, munk{ltatók,
munkav{llalók) főbb feladatai. A kémiai biztons{gról szóló 2000. évi XXV.
törvény, illetve a Korm{ny, illetve az {gazati miniszterek rendeleteinek
szab{lyoz{si területei a tov{bbi részletes követelményekről. A szabv{nyok,
illetve a munk{ltatók helyi előír{sainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztons{gos munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében
ell{tandó feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkoz{si megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s mint a megelőzés
eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
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1.10.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

1.11.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
1.11.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1

magyar{zat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
h{zi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi t{rgyú
jogszab{lyok
Munkabaleset, foglalkoz{si
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x
x
x
x

1.11.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
2.

2.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
v{lasztott) szakma
szab{lyainak
veszélyei, {rtalmai

1.12.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

x

Munkanélküliség

x

[ll{skeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztat{s II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztat{s II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technik{kat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

V{llalkoz{st hoz létre és működtet

x

Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít

x

Di{kmunk{t végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei,
munkav{llaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k

x

x

Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka)

x

x

[ll{skeresési módszerek

x

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkav{llal{shoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és
nyugdíjbiztosít{si összefüggései

x

x

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és
p{lyav{laszt{si tan{csad{s)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban

x

x

x

x

Elemi szintű sz{mítógéphaszn{lat

x

x

x

x

Inform{cióforr{sok kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség
Hat{rozotts{g

x
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MÓDSZERKOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s

x

x

x

x

Inform{ciógyűjtés

x

x

x

x
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3. Foglalkoztat{s II. tant{rgy

16 óra

3.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint a
munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsaj{tít{s{ra.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
3.3. Témakörök
3.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkav{llaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztat{s, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosít{s, szabads{g), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre {ll{s, munkavégzés, magatart{si szab{lyok,
együttműködés, t{jékoztat{s), munkav{llaló felelőssége (vétkesen okozott
k{rért való felelősség, megőrzési felelősség, munkav{llalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosít{sa, megszűnése, megszüntetése,
felmond{s, végkielégítés, pihenőidők, szabads{g.
Foglalkoztat{si form{k: munkaviszony, megbíz{si jogviszony, v{llalkoz{si
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolg{lati jogviszony.
Speci{lis jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztat{s, fajt{i: atipikus
munkavégzési form{k az új munka törvénykönyve szerint (t{vmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztat{s, egyszerűsített foglalkoztat{s (mezőgazdas{gi, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztat{s, őstermelői jogviszony,
h{ztart{si munka, iskolaszövetkezet keretében végzett di{kmunka, önkéntes
munka.
3.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt
bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő.
Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si
összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és
j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok fajt{i
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
3.3.3. [ll{skeresés
4 óra
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, re{lis célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilit{s szerepe, képzések szerepe, foglalkoztat{si
t{mogat{sok ismerete.
Motiv{ciós levél és önéletrajz készítése: fontoss{ga, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajt{i: hagyom{nyos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megv{laszt{sa, motiv{ciós levél
felépítése.
[ll{skeresési módszerek: újs{ghirdetés, internetes {ll{skereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati h{lózat fontoss{ga, EURES (Európai
Foglalkoztat{si Szolg{lat az Európai unióban történő {ll{skeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő {ll{skeresés, cégek adatb{zis{ba
történő jelentkezés, közösségi port{lok szerepe.
Munkaerőpiaci technik{k alkalmaz{sa: Foglalkoz{si Inform{ciós Tan{csadó
(FIT), Foglalkoztat{si Inform{ciós Pontok (FIP), Nemzeti P{lyaorient{ciós Port{l
(NPP).
[ll{sinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az {ll{sinterjún, testbeszéd
szerepe.
3.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
{ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilv{ntart{s szünetelése, nyilv{ntart{sból való
törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott szolg{ltat{sok, kiemelten a
munkaközvetítés.
[ll{skeresési ell{t{sok („passzív eszközök”): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj
előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés.
Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s.
Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja,
közfoglalkozat{s főbb szab{lyai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok („aktív eszközök”):
önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések,
béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok).
V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni
v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés,
v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai.
A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s,
munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub,
pszichológiai tan{csad{s.
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3.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

3.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító sz{mú,
Foglalkoztat{s I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11498-12 Foglalkoztat{s I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

11498-12 Foglalkoztat{s I. (érettségire épülő képzések
esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerzés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkav{llalói
szókincs

Foglalkoztat{s I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkoz{ssal)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{nyt kitölt
szakmai önéletrajzot és motiv{ciós levelet ír
{ll{sinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
t{jékozódik
idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s, együttműködés
melletti munk{t végez
munk{val, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
megértése, haszn{lata

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motiv{ciós levél tartalma,
felépítése

x

egy szakmai {ll{sinterjú lehetséges kérdései, illetve
v{laszai

x

x

x

közvetlen szakm{j{ra vonatkozó gyakran haszn{lt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatv{nyok kitöltése idegen nyelven
Szakmai {ll{sinterjún elhangzó idegen nyelven feltett
kérdések megértése, illetve azokra való reag{l{s
értelmező, összetett mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Fejlődőképesség, önfejlesztés
T[RSAS KOMPETENCI[K
Nyelvi magabiztoss{g

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCI[K
Inform{ciógyűjtés
Analitikus gondolkod{s

x

Deduktív gondolkod{s

x
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x

4. Foglalkoztat{s I. tant{rgy

64 óra

3.7. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a di{kok alkalmasak legyenek egy idegen
nyelvű {ll{sinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkoz{st is
beleértve bemutatkozni, a munkav{llal{shoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatv{nyt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre {lló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az
{ll{sinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési elj{r{sok
elsaj{tít{sa révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanul{si készségfejlesztés 6 alapvető, a
mindennapi élethez kapcsolódó t{rsalg{si témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakm{j{hoz kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
3.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.9. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra
A 8 ór{s nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
{tismétlik, illetve begyakorolj{k azokat, hogy munkav{llal{shoz
kapcsolódóan, hogy az {ll{sinterjú sor{n ne okozzon gondot a múltra,
illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó
v{laszok megfogalmaz{sa. Tov{bb{ alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy
szakmai {ll{sinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen
képes reag{lni, helyesen haszn{lva az igeidő-egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorl{sa lehetővé teszi sz{m{ra, hogy mint leendő
munkav{llaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben
megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli
karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi
magbiztoss{g csak az igeidők helyes haszn{lata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra
A 8 ór{s témakör sor{n a di{k a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt
idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tilt{st kifejező) haszn{lat{t eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkoz{sban egyar{nt. A segédigék jelentéstartalm{nak precíz és pontos
ismerete alapj{n alkalmas lesz arra, hogy tudjon t{jékozódni a munkahelyi
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és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az
{ll{sinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a v{laszt kihaszn{lva a
segédigék {ltal biztosított nyelvi precizit{s adta kereteket. A kérdésfeltevés
alapvető szab{lyainak elsaj{tít{sa révén alkalmass{ v{lik a di{k arra, hogy
egy munkahelyi {ll{sinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tiszt{zó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgat{s sor{n. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos
haszn{lat{nak elsaj{tít{s{val olyan egyszerű mondatszerkesztési elj{r{sok
birtok{ba jut, amely {ltal alkalmass{ v{lik arra, hogy az {ll{sinterjún
elhangozott kérdésekre relev{nsan tudjon felelni, illetve képes legyen
t{jékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanul{si képesség és az idegennyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 ór{s nyelvi készségfejlesztő blokk sor{n a di{k rendszerezi az
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul
véve valósul meg az induktív nyelvtanul{si képességfejlesztés, és az
idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető t{rsalg{si témakör
szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanul{si képesség {ltal egy
adott idegen nyelv struktúr{j{t meghat{rozó szab{lyok kikövetkeztetésére
lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a di{k koherensen l{ssa a nyelvet és
ennek szellemében tudjon idegen nyelven reag{lni, feltétlenül szükséges
ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan
kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen
nyelvű anyag megtanul{s{nak képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a v{laszok (a
célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi
t{rsalg{si témakörök elsaj{tít{sa sor{n valósul meg.
Az elsaj{títandó témakörök:
- személyes bemutatkoz{s
- a munka vil{ga
- napi tevékenységek, aktivit{s
- lak{s, h{z
- utaz{s,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódol{si
képességfejlesztés is, amely sor{n a célnyelv legfontosabb fonetikai
szab{lyaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
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3.3.4. Munkav{llalói szókincs
24 óra
/Munkav{llal{ssal kapcsolatos alapvető szakszókincs elsaj{tít{sa/
A 24 ór{s szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 ór{s 3 alapozó témakör
elsaj{tít{sa ut{n lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a di{k folyékonyan
tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkoz{ssal. Képes lesz a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi orsz{gban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{ny kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motiv{ciós levél megír{s{hoz szükséges rutint megszerzi.
Elsaj{títja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmass{ teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről t{jékozódjon. A témakör
tanul{sa sor{n közvetlenül a szakm{j{ra vonatkozó gyakran haszn{lt
kifejezéseket saj{títja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsaj{tít{sa és fordít{sa révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saj{t
munkaszerződését, illetve munkaköri leír{s{t lefordítsa és értelmezze.
3.4. A képzés javasolt helyszíne
Az ór{k kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a m{sik fele pedig sz{mítógépes
tanteremben, hiszen az oktat{s jelentős részben digit{lis tananyag {ltal t{mogatott
form{ban zajlik.
3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tananyag kb. fele digit{lis tartalmú oktat{si anyag, így speci{lisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységform{k.
3.5.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szerepj{ték
h{zi feladat
digit{lis alapú
feladatmegold{s

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.5.4. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

3.
3.1.
4.

Csoportos munkaform{k körében

2.3.

4.1.
4.2.
4.3.

Oszt{lykeret

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

Levélír{s
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Komplex inform{ciók körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

2.2.

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x
x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10163-12 azonosító sz{mú

Gépészeti munkabiztons{g és
környezetvédelem
megnevezésű

szakmai követelménymodul

tant{rgyai, témakörei

A 10163-12 azonosító sz{mú Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k.

Környezetvédelem

Munka- és
környezetvédelem a
gyakorlatban

Tűzvédelem

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi jogszab{lyokat, előír{sokat, valamint
a szakm{ra, és egyéb szerelési-javít{si technológi{ra
vonatkozó előír{sokat

x

x

x

A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztons{gos
munkavégzésnek megfelelően alakítja ki

x

Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére,
t{rol{s{ra vonatkozó szab{lyokat

x

x

x

x

Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel
kapcsolatos események kivizsg{l{s{ban

x

x

x

x

Jelzi a tüzet, részt vesz az olt{sban

x

x

x

x

x

Sérülések ell{t{sa

Munkabiztons{g

10163-12 Gépészeti munkabiztons{g és
környezetvédelem

Elsősegélynyújt{s
gyakorlat
Az elsősegélynyújt{s
{ltal{nos alapjai

Munkavédelem

FELADATOK

Betartja a tűz- és környezetvédelmi előír{sokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi
szab{lyok

x

x

x

A munk{ltatók és a munkav{llalók jogai és
kötelezettségei

x

x

x

A munkahely biztons{gos kialakít{s{nak követelményei

x

A gépek, berendezések, szersz{mok haszn{lati és
kezelési utasít{sai

x

Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja

x

Az anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai

x

Egyéni és kollektív védelmi módok

x
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x

x

x

x

x

Munkabiztons{gi szimbólumok értelmezése

x

x

x

Elsősegélynyújt{si ismeretek

x

Munkavégzés szab{lyai

x

x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Munkabiztons{gi eszközök, felszerelések haszn{lata

x

Inform{cióforr{sok kezelése

x

Munkabiztons{ghoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok,
színjelölések értelmezése

x

x

x

Gépek, berendezések, szersz{mok szakszerű haszn{lata

x

x

x

Elsősegélynyújt{s

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

Hat{rozotts{g

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat

x

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

x

x

x

x

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Figyelem-összpontosít{s

X

X

X

X

X

x

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

X

X

X

X

X

x
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4. Munkavédelem tant{rgy

32 óra / 36 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Munkavédelem tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók
munkavégzésének balesetmentes és biztons{gos kialakít{s{t, valamint az ön{lló
gondolkod{sra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a munka vil{g{nak, ezen
belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének megértésére.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A biológia témakörében tanult ismeretek felhaszn{l{sa.
4.3. Témakörök
4.3.1. Munkabiztons{g
18 óra/ 18 óra
A baleset és a munkahelyi baleset fogalma.
A munkahelyi balesetek és a foglalkoz{si megbetegedések fajt{i.
Veszélyforr{sok kialakul{sa.
Személyi védőfelszerelésekkel szemben t{masztott követelmények.
A munkavédelmi oktat{s dokument{l{sa.
A munkabalesetek bejelentése, nyilv{ntart{sa és kivizsg{l{sa.
Kock{zatelemzés fogalmai, kock{zatelemzés, kock{zatértékelés.
A munkahelyen alkalmazott biztons{gi jelzések.
A munkavégzés fizikai {rtalmai.
Zaj- és rezgésvédelem.
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma.
A munkahelyek megvil{gít{sa, a természetes fény.
A színek kialakít{sa.
A g{zhegesztés és az ívhegesztés biztons{gi előír{sai.
Anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai.
Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja.
Egyéni és kollektív védelem.
Munkaegészségügy.
Kock{zatbecslés.
Kock{zatértékelés.
Időszakos biztons{gi felülvizsg{lat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsg{lat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozg{stér biztosít{sa.
Elkerítés, lefedés.
T{roló helyek kialakít{sa.
Munkahely padlózata.
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4.3.2. Tűzvédelem
[ltal{nos tűzvédelmi ismeretek.
Tűzveszélyességi oszt{lyok, jelölésük.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyes anyagok t{rol{sa.
Tűzveszélyes anyagok sz{llít{sa.
Tűzveszélyes anyagok dokument{l{sa.
Az égés feltételei, az anyagok éghetősége.
Tűzveszélyes tevékenységek.
Tűzvédelmi szab{lyzat.
A tűzjelzés.
Teendők tűz esetén.
Veszélyességi övezet.
[ramtalanít{s.
Tűzolt{s módjai.
Tűzoltó eszközök.
Tűzoltó eszközök t{rol{sa beltérben.
Tűzoltó eszközök t{rol{sa kültereken.
Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Oltóhat{s.
Tűzmegelőzés.
Tűzjelzés.
Gépek, berendezések tűzvédelmi előír{sai.
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előír{sai.
Műszaki mentés.
Elektromos k{belek elhelyezése, elvezetése.
Hő és füstelvezető berendezések.
Jelzőt{bl{k.
Feliratok.
Ir{nyfények.
Tűzg{tló nyíl{sz{rók.
Tűzvédő festékek.
Dokument{ciók.
4.3.3. Környezetvédelem
A környezetvédelem területei.
Természetvédelem.
Vízszennyezés vízforr{sok.

7 óra/ 9 óra

7 óra/ 9 óra
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A levegő jellemzői, a levegőszennyezés.
Glob{lis felmelegedés és hat{sa a földi életre.
Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése t{rol{sa.
Hulladékgyűjtő szigetek.
Gyűjtőhelyek kialakít{sa.
Veszélyes hulladékok t{rol{sa.
Veszélyes hulladékok begyűjtése.
Veszélyes hulladékok feldolgoz{sa.
Hulladékok feldolgoz{sa.
Hulladékok újrahasznosít{sa.
Hulladékok végleges elhelyezése.
Hulladékok leboml{sa.
Az ipar hat{sa környezetre.
Megújuló energiaforr{sok.
Levegőszennyezés.
Zajszennyezés.
Hőszennyezés.
Fényszennyezés.
Talajszennyezés.
Nehézfémek.
Vízszennyezés.
Szennyvízkezelés.
Környezetszennyezés egészségi hat{sai.
Fontosabb környezetvédelmi jogszab{lyok.
Fontosabb Európai Uniós jogszab{lyok.
Fémiparban keletkező szennyezőanyagok.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhaszn{l{sa.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok t{rol{sa.
Az elhaszn{lódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése.
Az épített környezet védelme.
Munkahelyi környezet természetbar{t kialakít{sa.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
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4.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
4.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Alkalmazott oktat{si
Sorsz{m
módszer neve

egyéni

csoport

oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

1.1

magyar{zat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőad{s

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanul{s

x

-

1.9.

szimul{ció

x

-

1.10.

szerepj{ték

x

-

1.11.

h{zi feladat

x

-

x

x

-

x

-

4.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete

1.

keret

bont{s

Oszt{ly-

(differenci{l{si módok)
Csoport-

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorsz{m

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek

1.1.

Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa

x

x
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-

1.3.

Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

x

-

1.4.

Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

x

-

1.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa

x

-

1.6.

Inform{ciók ön{lló rendszerezése

x

-

1.7.

Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

x

-

2.

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

2.1.

Ír{sos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leír{s készítése

x

-

2.3.

V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre

x

-

2.4.

Tesztfeladat megold{sa

x

-

2.5.

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

x

-

2.7.

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

-

3.

Komplex inform{ciók körében

3.1

Esetleír{s készítése

x

-

3.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

x

-

3.3.

Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapj{n

3.5.

Utólagos szóbeli besz{moló

4.

x

x

-

Csoportos munkaform{k körében

4.1.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

x

-

4.4.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

4.5.

Csoportos versenyj{ték

x

-
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5.

Üzemeltetési tevékenységek körében

5.1.

Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n

5.2.

Feladattal vezetett szerkezetelemzés

5.3.

Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése

x

-

5.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x

-

x

x

-

4.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

5. Elsősegélynyújt{s gyakorlat

32 óra/ 36 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az Elsősegélynyújt{s tant{rgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon
kívül is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek sor{n keletkezett
sérüléseket és képesek legyenek az elsősegélynyújt{s elvégzésére.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A közismereti biológia témakörökben tanult ismeretek.
5.3. Témakörök
5.3.1. Az elsősegélynyújt{s alapjai
Mentőhív{s módja.
Teendők a baleset helyszínén.
Elsősegély nyújt{s{nak korl{tai.
A baleseti helyszín biztosít{sa.
Vérkeringés, légzés vizsg{lata.
Heimlich-féle műfog{s.
Rautek-féle műfog{s.
Elsősegélynyújt{s vérzések esetén.
Életveszély elh{rít{sa.
Újraélesztés.
Mellkasnyom{s technik{ja
Légútbiztosít{s lehetőségei.
Légút akad{ly-mentesítése.
Lélegeztetés.
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10 óra/ 12 óra

Fizik{lis vizsg{lat.
Stabil oldalfekvő helyzet alkalmaz{sa.
Az eszméletlenség veszélyei.
A sokk tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Idegen test elt{volít{sa szemből, orrból, fülből.
Agyr{zkód{s tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Bordatörés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Végtagtörések.
Hasi sérülések.
Gerinctörés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
[ramütés veszélyei.
[ramütött személy megközelítése.
[ramtalanít{s.
[ramütött személy ell{t{sa.
Égési sérülés súlyoss{g{nak felmérése, ell{t{sa.
Fagy{s, tünetei, veszélyei és ell{t{sa.
Mérgezések tünetei, fajt{i, ell{t{sa.
Leggyakrabban előforduló mérgezések.
Marószerek okozta sérülések veszélyei, ell{t{sa.
Rosszullétek.
[jul{s tünetei, ell{t{sa.
Epilepszi{s roham tünetei, ell{t{sa.
Szív eredetű mellkasi f{jdalom tünetei, ell{t{sa.
Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ell{t{sa
5.3.2.

Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban
12 óra /
12 óra
Veszélyforr{sok kialakul{sa.
Személyi védőfelszerelésekkel szemben t{masztott követelmények.
Személyi védőfelszerelések helyének meghat{roz{sa, t{rol{sa.
A munkavédelmi oktat{s dokument{l{sa.
A munkabalesetek bejelentése, nyilv{ntart{sa és kivizsg{l{sa.
Kock{zatelemzés fogalmai, kock{zatelemzés, kock{zatértékelés.
A munkahelyen alkalmazott biztons{gi jelzések.
A munkahelyen alkalmazott biztons{gi jelzések helyének meghat{roz{sa,
elhelyezése.
A megfelelő biztons{gi jelzés kiv{laszt{sa.
A munkavégzés fizikai {rtalmai.
Zaj- és rezgésvédelem.
Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajt{i, alkalmaz{suk.
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma.
A munkahelyek megvil{gít{sa, a természetes fény.
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A színek kialakít{sa.
A g{zhegesztés és az ívhegesztés biztons{gi előír{sai.
Hegesztő munkahelyek kialakít{sa, védő eszközök alkalmaz{sa.
Anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai.
Anyagmozgat{s gépeinek, eszközeinek biztons{gos haszn{lata, védőeszközök
alkalmaz{sa.
Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja, speci{lis védőeszközök bemutat{sa,
haszn{lata.
Egyéni és kollektív védelem.
Munkaegészségügy.
Kock{zatbecslés.
Kock{zatértékelés.
Időszakos biztons{gi felülvizsg{lat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsg{lat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozg{stér biztosít{sa.
Elkerítés, lefedés.
T{roló helyek kialakít{sa.
Munkahely padlózata.
Gépek védőburkolatainak kialakít{sa, elhelyezése.
5.3.3. Sérülések ell{t{sa
10 óra/ 12 óra
Sebell{t{s.
Hajsz{leres vérzés.
Visszeres vérzés.
Ütőeres vérzés.
Belső vérzések és veszélyei.
Orrvérzés, ell{t{sa.
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés,
metilalkoholmérgezés.
Csontok, ízületek sérülései: r{ndul{s, ficam, törés.
Fektetési módok.
Idegen test szemben, orrban, fülben.
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén.
Elsősegélynyújtó feladatai villamos {ram okozta sérülések esetén.
Az eszméletlenség fogalma, tünetei, leggyakoribb okai, következményei.
Az eszméletlenség ell{t{sa.
A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek.
A schock fogalma és form{i.
A termikus traum{kkal, hő{rtalmakkal kapcsolatos ismeretek.
Az ízületi sérülések form{i, tünetei és ell{t{suk módja.
A csontsérülések form{i, tünetei és ell{t{suk (fektetési módok).
A hasi sérülés form{i, tünetei és ell{t{suk módjai.
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A kimentés fogalma és betegmozgat{ssal kapcsolatos ismeretek.
A mérgezések fogalma, tünetei és ell{t{suk módja.
A belgyógy{szati balesetek ({ramütés).
A leggyakoribb belgyógy{szati kórképek, tüneteik és ell{t{suk.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem, tanműhely, vagy gazd{lkodó szervezet
5.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
5.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Alkalmazott oktat{si
Sorsz{m
módszer neve

egyéni

csoport

oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

1.1

magyar{zat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőad{s

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanul{s

x

-

1.9.

szimul{ció

x

-

1.10.

szerepj{ték

x

-

1.11.

h{zi feladat

x

-

x

x

-

x

-

5.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
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keret

Oszt{ly-

bont{s

(differenci{l{si módok)
Csoport-

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorsz{m

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek

1.1.

Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa

x

-

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa

1.3.

Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

x

-

1.4.

Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

x

-

1.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa

x

-

1.6.

Inform{ciók ön{lló rendszerezése

x

-

1.7.

Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

x

-

2.

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

x

-

2.1.

Ír{sos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leír{s készítése

x

-

2.3.

V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre

x

-

2.4.

Tesztfeladat megold{sa

x

-

2.5.

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

x

-

2.7.

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

-

3.

Komplex inform{ciók körében

3.1

Esetleír{s készítése

x

-

3.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

x

-

3.3.

Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapj{n

3.5.

Utólagos szóbeli besz{moló

4.

x

x

Csoportos munkaform{k körében
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-

4.1.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

x

-

4.4.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

4.5.

Csoportos versenyj{ték

x

-

5.

Üzemeltetési tevékenységek körében

5.1.

Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n

5.2.

Feladattal vezetett szerkezetelemzés

5.3.

Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése

x

-

5.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x

-

x

x

-

5.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10162-12 azonosító sz{mú

Gépészeti alapozó feladatok
megnevezésű

szakmai követelménymodul

tant{rgyai, témakörei
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A 10162-12 azonosító sz{mú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k.

Hajt{sok

x

x

x

x

x

Gépi forg{csol{si gyakorlat

Gépelemek

x

Kézi forg{csol{si gyakorlat

Műszaki mechanika

x

Anyagvizsg{lat gyakorlat

Gépi forg{csol{s II.

x

Anyagismeret gyakorlat

Gépi forg{csol{s I.

x

Gépészeti alapmérések

Kézi forg{csol{s

x

CAD alkalmaz{sok

x

Gépészeti szerelés
x

Anyagjelölések

x

Anyagvizsg{lat

Anyagismeret

Gépészeti alapmérések

Géprajzi ismeretek

Szakrajz

Műszaki dokument{ciók

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

Műszaki dokument{ció gyakorlat

Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlat

Gépészeti alapozó feladatok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Tanulm{nyozza és értelmezi a munka
t{rgy{ra, célj{ra és a technológi{ra
vonatkozó dokumentumokat

x

Kiv{lasztja, ellenőrzi és karbantartja az
{ltal{nos kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez haszn{latos gépeket,
szersz{mokat, mérőeszközöket,
védőfelszereléseket

x

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat
készít, olvas, értelmez
Egyszerű alkatrészről szabadkézi
v{zlatrajzokat készít, olvas, értelmez

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Előkészíti a munkafeladat
végrehajt{s{t, az ahhoz szükséges
anyagokat, segédanyagokat, előre
gy{rtott elemeket, gépeket,
szersz{mokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket,
védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a
dokument{ció alapj{n
Tanulm{nyozza és értelmezi az
{ltal{nos gépészeti anyagokra és
alkatrészekre vonatkozó inform{ciókat
Kiv{lasztja az {ltal{nos, gépészeti célú

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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anyagok és alkatrészek közül a
feladatnak megfelelőt
Meghat{rozza a szükséges
anyagmennyiséget

x

x

x

x

x

Gépipari alapméréseket végez

x

x

x

Alak- és helyzetpontoss{gi méréseket
végez {ltal{nos eszközökkel

x

x

x

[ltal{nos roncsol{sos és
roncsol{smentes anyagvizsg{latokat
végez

x

x

Alakítja a munkadarabot kézi
forg{csoló alapelj{r{sokkal

x

x

x

x

x

Alakítja a munkadarabot gépi
forg{csoló alapelj{r{sokkal

x

x

x

x

x

Képlékenyalakít{st végez kézi
alapműveletekkel

x

Darabol kézi és gépi műveletekkel

x

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
elj{r{sokkal

x

x

x
x

x

x

x

Alapszerelési műveleteket végez,
oldható és nem oldható kötéseket
készít

x

x

x

x

Korrózió elleni védőbevonatot készít

x

x

x

x

x

x

x

x

Közreműködik a minőségbiztosít{si
feladatok megvalósít{s{ban

x

Alkalmazza a munkabiztons{gi, tűzés környezetvédelmi előír{sokat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések,
{br{zol{si módok

x

x

x

x

x

x

x

Gépészeti műszaki rajzok olvas{sa,
értelmezése, készítése

x

x

x

x

x

x

x

Szabadkézi v{zlatrajzok készítése
egyszerű alkatrészekről

x

x

x

x

x

x

x

Diagramok olvas{sa, értelmezése,
készítése

x

x
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x

x

x

Szabv{nyok haszn{lata

x

x

x

Gy{rt{si utasít{sok értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési,
karbantart{si útmutatók haszn{lata

x

Mérési utasít{sok értelmezése
Mértékegységek

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ipari anyagok és tulajdons{gaik

x

x

Ipari vasötvözetek és tulajdons{gaik

x

x

x

x

x

Könnyűfém ötvözetek és
tulajdons{gaik

x

x

x

x

x

Színesfém ötvözetek és tulajdons{gaik

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ötvözőanyagok hat{sa az anyag
tulajdons{gaira
Szabv{nyos ipari vasötvözetek,
könnyűfém ötvözetek, színesfém
ötvözetek

x

x

x

x

x

Műszaki mérés eszközei,
hosszméretek, szögek mérése és
ellenőrzése

x

Alak- és helyzetpontoss{g mérése és
ellenőrzése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anyagvizsg{latok
Képlékenyalakít{s

x

x
x

x

Forg{csol{si alapfogalmak, műveletek,
technológi{k

x

x

x

x

x

Kézi és gépi forg{csol{s technológi{ja,
eszközei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépei,
szersz{mai
Érintésvédelmi alapismeretek

x

Szersz{mok, kézi kisgépek
biztons{gos haszn{lata

x

x
x

x

Gépüzemeltetés, anyagmozgat{s
munkabiztons{gi szab{lyai

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hegesztési alapismeretek, hegesztő
berendezések és eszközök

x

Ívhegesztés, g{zhegesztés és
l{ngv{g{s

x

Korrózióvédelem alapelj{r{sai és
eszközei

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezés,
alkatrészrajz készítése, szabadkézi
v{zlatkészítés

x

x

Diagram, nomogram olvas{sa,
értelmezése, műszaki t{bl{zatok
kezelése

x

x

Gépipari mérőeszközök haszn{lata,
fémmegmunk{ló kéziszersz{mok és
kisgépek haszn{lata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gépi forg{csoló alapelj{r{sok
gépeinek haszn{lata

x

Alaphegesztési elj{r{sok
berendezéseinek, eszközeinek
haszn{lata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ön{llós{g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szab{lykövetés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hat{rozotts{g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lényegfelismerés (lényegl{t{s)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja, hogy elősegítse
a tanulók gépészeti gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és fejlesztését,
hozz{j{ruljon a gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a
tanulókat a munka vil{g{nak, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és
összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a megértésére.
A tant{rgy segítsen magyar{zatot adni a megtapasztalt eseményekre és a
törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajts{k végre a feladatokat,
tudjanak döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel
kapcsolatban.
6.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A közismereti kerettanterv matematika, kémia, fizika témaköreinek haszn{lata. A
szakmai modulok közül a Munkavédelem tant{rgy és az Elsősegélynyújt{s
ismeretei.
6.3.

Témakörök

6.3.1. Műszaki dokument{ciók
36 óra/ 36 óra
Technológiai dokument{ciók fogalma, tartalma.
Gépészeti technológiai dokument{ciók, mint inform{cióhordozók, azok formai
és tartalmi követelményei.
Rajztechnikai alapszabv{nyok, előír{sok, megold{sok.
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és
axonometrikus {br{zol{s.
[br{zol{s képsíkrendszerben.
Testek {br{zol{sa két képsíkon.
[br{zol{s képsíkrendszerben h{rom képsíkon.
Síkidomok metszéspontjai.
Síkmetszés, valódi nagys{g meghat{roz{sa, kiterítés.
Gépszerkezetek valódi nagys{g{nak meghat{roz{sa.
Síklapokkal hat{rolt testek pal{stjainak szerkesztése.
Síklapú és görbe testek {that{sa.
[that{sok alkatrészrajzokon.
Össze{llít{si és részletrajzok.
Alkatrész és össze{llít{si rajzok fogalma.
A metszet és a szelvény fogalma.
Metszet{br{zol{sok, szelvény egyszerűsített {br{zol{sok.
Metszetek csoportosít{sa (egyszerű és összetett metszetek).
A szelvény megv{laszt{sa, elhelyezése és rajzol{sa.
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A metszet alkalmaz{s{nak szab{lyai.
Méretmegad{s (húr, ív, szög).
Méreth{lózat felépítése, különleges méretmegad{sok.
A méreth{lózat fogalma, a méretek típusai.
A méreth{lózat felépítésének elvei.
6.3.2. Szakrajz
36 óra / 18 óra
Felületi minőség.
A felület egyenetlenségei.
A felületi érdesség geometriai jellemzői.
A felületi hull{moss{g, a felületkikészítés és a hőkezelés megad{sa.
Tűrés, illesztés.
Alapeltérések és szabv{nyos tűrésnagys{gok.
Tűrések és illesztések jelölése, t{bl{zatok haszn{lata.
Az alak- és a helyzettűrések fajt{i és jelölése.
Jelképes {br{zol{sok.
Csavarmenetek és csavarok jelképes {br{zol{sa.
Orsómenet és anyamenet jelölése.
Csavarmenetek méretmegad{sa.
Rugók {br{zol{sa.
Bord{s tengelykötés és {br{zol{sa.
Gördülőcsap{gyak {br{zol{s{nak módjai.
Hegesztett kötések {br{zol{sa.
Hegesztési varratok jellemzői, rajzjelei.
Hegesztett kötések rajzi jelölése, méretmegad{sa.
Forrasztott és ragasztott kötések jelölése.
Nem oldható kötések jelképes {br{zol{sa.
Fogazott alkatrészek jelképes {br{zol{sa.
Fogazatok jellemző adatai, méretei.
A fogazott alkatrészek műhelyrajz{nak követelményei.
Csövek- és csőkötések bemutat{sa, {br{zol{sa.
Csővezetékek rajzjelei.
A munka t{rgy{ra, célj{ra vonatkozó rajzdokumentumok.
A műhelyrajzok és a technológiai rajzok fajt{i és jellemzői, követelményei.
Rajzkészítési és rajzsz{moz{si rendszerek.
6.3.3. Géprajzi ismeretek
18 óra / 18 óra
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológi{kra vonatkozó dokument{ciók.
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terve.
Rendszerek rajzai, kapcsol{si v{zlatok, folyamat{br{k és folyamatrendszerek.
Technológiai sorrend fogalma, tartalma.
A technológiai jellegű rajzok készítésének szab{lyai (dokument{ciókészítés,
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technológiai elemek rajzjelei, {br{zol{si szab{lyai).
A kinematikai rajzok készítésének szab{lyai.
Gépek kinematikai {br{i (fordulatsz{m {bra, erőfolyam {bra, stb.).
Készülékek szerkezeti elemei (ülékek, t{jolók, ütközők, stb.).
Készülékelemek szabv{nyos részeinek jelölése.
6.3.4. Gépészeti alapmérések
36 óra / 36 óra
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata.
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése.
Mértékegységek.
Műszaki mérés eszközeinek ismerete.
Hosszméretek mérése és ellenőrzése.
Szögek mérése és ellenőrzése.
Alak- és helyzetpontoss{g mérése és ellenőrzése.
Mérési utasít{s.
Mérési pontoss{g.
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, t{bl{zatok kezelése.
Mérési alapfogalmak, mérési hib{k.
Műszerhib{k.
Mérési jellemzők.
Mérés egyszerű és nagypontoss{gú mérőeszközökkel.
Mérőeszközök.
Hossz- és szögmérő eszközök.
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Digit{lis mérőeszközök típusai, alkalmaz{suk.
Külső felületek mérésének eszközei.
Belső felületek mérésének eszközei.
Belső felületek mérésének eszközei.
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei.
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajt{i, tartalma.
6.3.5. Anyagismeret
Az anyagok kiv{laszt{s{nak szempontjai.
Alapanyagok csoportosít{sa és tulajdons{gai.
Anyagszerkezettani alapismeretek.
Nemfémes szerkezeti anyagok: fa, gumi, bőr, üveg, textíli{k.
Tűz{lló-, szigetelő-, tömítő-, kenőanyagok.
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdons{gaik.
Ötvözők hat{sa.
A legfontosabb acélfajt{k alkalmaz{si területei.
Kiv{laszt{s szempontjai.
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Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok.
Könnyűfémek és ötvözeteik.
Nehézfémek és ötvözeteik.
Szinterelt szerkezeti anyagok.
Műanyagok.
Természetes és mesterséges alapú műanyagok.
Műanyagok feldolgoz{si technológi{i.
Segédanyagok.
Hőkezelések, feladatuk, csoportosít{suk, elvi alapjai.
Hőkezelő elj{r{sok.
Ötvöző és szennyező elemek hat{sai.
Hőkezelési hib{k.
Jellegzetes hib{k.
Anyaghib{k.
Öntési hib{k.
Öntvénytervezési szempontok.
Hegesztési hib{k.
Forg{csol{s sor{n képződő hib{k.
Köszörülési hib{k.
Képlékeny alakít{s okozta hib{k.
Kif{rad{s.
Felületvédelem, felületkikészítés.
Korrózió fogalma, fajt{i, folyamata.
Korrózióvizsg{lat.
Az alkatrészek előkészítése és a korrózió elleni védekezés.
Porkoh{szat.
Fémporok gy{rt{sa, sajtol{sa, zsugorít{sa.
Porkoh{szati termékek.
6.3.6. Anyagvizsg{lat
36 óra / 36 óra
Hibakimutat{s lehetőségei.
Anyagvizsg{lati módok.
Roncsol{s-mentes anyagvizsg{latok (repedésvizsg{latok).
Roncsol{sos anyagvizsg{latok, szakítóvizsg{lat, keménység vizsg{lat.
Technológiai prób{k.
Szakítóvizsg{lat.
A szakítógép felépítése, kezelése.
A próbatestek előkészítése.
Hajlító- és hajtogató vizsg{lat.
Lemezek és szalagok hatogat{sa.
Hegesztett kötések hajlító vizsg{lata.
Csövek gyűrűt{gító vizsg{lata.
Lapító vizsg{lat.
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Törésvizsg{lat.
Ütővizsg{lat.
Mélyhúzhatós{gi vizsg{lat célja, berendezése.
Keménységmérés célja, berendezése.
Keménységmérés Poldi kalap{ccsal, keménységmérő géppel.
Próbatestek, kialakít{suk.
A keménységmérő gépek szerkezeti felépítése, kezelése.
Különböző keménységi elj{r{sok.
Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon haszn{lata.
Mérési hib{k és kiküszöbölésük.
Metallogr{fiai vizsg{lat.
Makroszkópos és mikroszkópos vizsg{latok.
A fémvizsg{ló mikroszkóp szerkezete.
Acélok mikroszkópos vizsg{lata.
A nemfémes z{rv{nyok meghat{roz{sa.
Endoszkópos vizsg{lat.
Folyadékbehatol{sos repedésvizsg{lat.
M{gnesezhető poros repedésvizsg{lat.
Ultrahangos repedésvizsg{lat.
Radiogr{fiai vizsg{lat.
6.3.7. Anyagjelölések
36 óra / 36 óra
Az {ltal{nos gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó előír{sok.
Szabv{nyok, műszaki t{bl{zatok, gy{rtm{nykatalógusok értelmezése,
haszn{lata.
Szabv{nyügyi ismeretek.
A Magyar Szabv{ny.
Nemzetközi szabv{nyok.
A szabv{nyos ötvözetek {ttekintése a gyakorlati felhaszn{lhatós{got előtérbe
helyezve.
Anyagkiv{laszt{s szempontjai.
Az anyagkiv{laszt{s műszaki, gazdas{gi szempontjai.
Az anyagok kikeresése t{bl{zatokból és szabv{nyokból.
Az ötvözők és szennyezők hat{sa az acélok tulajdons{gaira.
Az acélok oszt{lyoz{sa és jelölései a MSZ és EN szerint.
A vas- és acélöntvények oszt{lyoz{sa és jelölései a MSZ és EN szerint.
Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek oszt{lyoz{sa és jelölései az MSZ és
EN szerint.
A réz ötvöző anyagai, ötvözeteinek oszt{lyoz{sa és jelölései az MSZ és EN
szerint
Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek oszt{lyoz{sa és jelölései
az MSZ és EN szerint.
A koh{szati félkész termékek méretszabv{nyai.
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Hűtő- és kenőanyag kiv{laszt{sa.
Anyagszükséglet meghat{roz{sa, kiv{laszt{sa
Az anyag mechanikai tulajdons{g{t biztosító elj{r{sok kiv{laszt{sa, előír{sa.
Nem szabv{nyos anyagok haszn{lata, igénylése.
6.3.8. Gépészeti alapszerelések
32 óra / 36 óra
A géprajz jelképes {br{zol{sainak alkalmaz{sa.
Szerelési dokument{ció össze{llít{sa.
A gy{rt{sra, szerelési és javít{si technológi{ra vonatkozó munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi utasít{sok előír{sa.
A gy{rt{si és a szerelési költségek kapcsolata.
A szerelési csal{dfa felépítése, elemei.
A szerelési v{zlat.
Szerelési módszerek.
A szerelés szervezése.
A szerelőüzemek tervezésének szempontjai.
Jellegzetes szerelési elj{r{sok technológi{ja, szersz{m, eszköz és segédanyagszükséglete, alkalmaz{si területe.
Sajtolókötés.
Zsugorkötés.
Anyaggal- és alakkal z{ró kötések.
Csavarkötés
Kiegyensúlyoz{s (célja, fajt{i).
A szerelés gépei.
Szerelési tervek készítése.
Szerelési sorrendterv.
Szerelési műveletterv.
Szerelési műveleti utasít{s.
A szerelőmunk{k minőségi ellenőrzése, végellenőrzés.
Gépelemek szerelése.
Gördülőcsap{gyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és csap{gyh{zba/ból.
Ékszíjt{rcs{k, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése.
Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése.
Csigahajtómű szerelése, javít{sa.
Tengelykapcsolók és kilincsművek szerelése, javít{sa.
Fogaskerekes hajtóművek szerelése, javít{sa.
Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javít{sa.
A szerelésénél, és javít{s{n{l alkalmazott szersz{mok, készülékek és műszerek.
6.3.9. CAD alkalmaz{s
32 óra / 36 óra
A sz{mít{stechnikai eszközök haszn{lata a gépészet szakterületen.
Az egyes programok (WORD, EXCEL, PowerPoint, Internet) felhaszn{lói szintű
alkalmaz{sa.
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A rajzol{si és a sz{mít{si feladatokhoz szükséges hardver és szoftver igények
meghat{roz{sa.
A Műszaki mechanika témakörben a sz{mít{stechnikai eszközök haszn{lata a
feladatok megold{s{hoz.
A Műszaki mérések témakörben a szükséges dokument{ció elkészítésekor (a
sz{mít{sokhoz, rajzi {br{zol{sokhoz) a szükséges sz{mít{stechnikai eszközök
haszn{lata.
A Gy{rt{stervezés és a gy{rt{sir{nyít{s témaköreiben a technológia tervezések
sor{n haszn{lhatók a sz{mít{stechnika adta lehetőségek.
A CNC témakörei lehetőséget adnak a korszerű eszközökre telepített szoftverek
felhaszn{l{s{ra.
A Karbantart{s témakörei sor{n a szoftverek adta lehetőség ismeretében
matematikai-statisztikai elemzések készíthetőek.
Az egyes tant{rgyak összes témaköreit jelen keretek között nem tudjuk
felsorolni, de helyi szinten megteremthetőek a feltételek a teljesítésére!
Törekedjünk az egyes sz{mít{stechnikai eszközök széleskörű felhaszn{l{s{ra a
gépészet teljes területén!
A rendelkezésre {lló CAD program megismerése.
A CAD program lehetőségeinek kihaszn{l{sa az alkatrészek tervezésekor.
2D CAD rajzol{s, rajzdokument{ció készítése.
6.3.10. Kézi forg{csol{s
36 óra / 36 óra
Mérő- és ellenőrző eszközök alkalmaz{sa (mérőléc, tolómérő, szögmérő,
derékszög, stb.).
Előrajzol{s célja, szersz{mai.
Az előrajzol{s folyamata.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s.
Kézi forg{csoló műveletek (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés, köszörülés,
fúr{s, süllyesztés, dörzs{raz{s, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s, menetfúr{s).
Az egyengetés célja, szersz{mai, eszközei, gépei.
Idomvasak, csövek, lemezek egyengetése,
Forg{cs nélküli alakít{si technológi{k alkalmaz{s{nak megismerése,
alkalmazott gépek, eszközök, szersz{mok.
A darabol{s szersz{mai, műveletei.
V{g{s és nyír{s egyenes és görbe vonal mentén.
Kézi és gépi fűrészelés.
Lemezhajlít{s.
Peremezés.
Domborít{s, ívelés.
A megmunk{l{sokra alkalmas és a gépészeti szakm{kban haszn{latos anyagok.
Alkatrészek illesztése.
Illesztés reszeléssel.
H{ntoló szersz{mok, eszközök.
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Lemezalkatrész készítése.
Sík és ívelt felületek h{ntol{sa.
A dörzs{raz{s szersz{mai és művelete.
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése.
Illesztés dörzs{raz{ssal.
Csiszoló és polírozó anyagok, szersz{mok és gépek.
Illesztés csiszol{ssal.
Komplex illesztési munk{k, ellenőrző feladatok.
6.3.11. Gépi forg{csol{s I.
Gépi forg{csol{s szersz{mai.
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépei.
Eszterg{l{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutat{sa.
Az esztergakések fajt{i, részei, élszögei, befog{suk.
Munkadarab befog{sa.
Sz{nok mozgat{s kézzel és gépi előtol{ssal.
Pal{stfelület, homlokfelület eszterg{l{s.
Belső felületek megmunk{l{sa (furateszterg{l{s, fúr{s).
Nagyoló és simító eszterg{l{s.
Esztergakések élezése, mérése, ellenőrzése.
Dörzs{raz{s.
Felületek különleges kidolgoz{sa esztergagépeken.
A rov{tkol{s és a recézés szersz{mai, műveletei.
Csiszol{s esztergagépen.
A hűtés és a kenés megold{sai.
Kúp- és alakfelületek eszterg{l{sa.
Külső és belső kúpok készítése.
Az alakeszterg{l{s szersz{mai, kialakít{suk.
Revolvereszterga, automata eszterg{k.
Eszterg{l{s különféle eszterg{kon.
Meneteszterg{l{s.
A menetkészítés szersz{mai.
Menetv{g{s menetkéssel.
Menetek ellenőrzése mérőeszközökkel.
Különleges menetek v{g{s{nak technológi{ja.
Gyalul{s, vésés technológi{ja.
Har{nt- és hosszgyalugépek felépítése, működése.
A gyalul{s szersz{mai.
Mar{s: pal{stmar{s, homlokmar{s, síkmar{s.
Mar{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Marógépek felépítése, működése.
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6.3.12. Gépi forg{csol{s II.
18 óra / 18 óra
Köszörülés: pal{stköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés.
Munkadarab felfog{sa köszörüléshez.
Köszörülés technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Köszörűgépek felépítése, működése.
A köszörűszersz{mok kialakít{sa.
Fúr{s, furatmegmunk{l{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
A fúrógépek szerkezeti felépítése, működése.
A fúr{s, menetfúr{s, dörzs{raz{s szersz{mai.
A fúr{s sor{n alkalmazott hűtés és kenés.
A gépi forg{csol{s technológiai adatainak meghat{roz{sa a különböző elj{r{sok
esetében.
Gépüzemeltetés munkabiztons{gi szab{lyai.
6.3.13. Műszaki mechanika
36 óra / 36 óra
Merev testek statik{ja.
Az erő, erőrendszer jellemzése.
Síkbeli erőrendszer eredőjének meghat{roz{sa sz{mít{ssal és szerkesztéssel
közös pontban metsződő hat{svonalú erőrendszer esetén.
A statika módszerei.
A nyomatéki tétel.
Síkidomok súlypontj{nak meghat{roz{sa szerkesztéssel és sz{mít{ssal.
Stabilit{s.
P{rhuzamos hat{svonalú erőrendszer.
Síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsg{lata.
Tartók statik{ja.
Kétt{maszú tartó koncentr{lt, megoszló és vegyes terhelése.
Reakcióerők meghat{roz{sa szerkesztéssel és sz{mít{ssal.
Igénybevételi {br{k (veszélyes keresztmetszet, maxim{lis nyomaték)
szerkesztése, sz{mít{sa.
Tartók terhelés szerinti vizsg{lata.
Egyik végén befogott tartók vizsg{lata.
Szil{rds{gtan, igénybevételek.
Méretezés és ellenőrzés szerepe a műszaki gyakorlatban.
Húzó és nyomó igénybevétel méretezése, ellenőrzése.
Hajlító igénybevétel méretezése, ellenőrzése.
Nyíró igénybevétel méretezése, ellenőrzése.
Csavaró igénybevétel méretezése, ellenőrzése.
Kihajl{s jellemzése.
Összetett igénybevételek esetei, méretezése, ellenőrzése.
Dinamikus és ismétlődő igénybevételek.
Kif{rad{si jelenségek.
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6.3.14. Gépelemek
32 óra / 36 óra
Gépelemek.
Kötőgépelemek, Szegecskötés.
Szegecstípusok, kötés kialakít{s{nak módjai.
Szegecsek anyagai.
Szegecskötés szil{rds{gi méretezés.
Hegesztett kötés.
Hegesztési varratok jellemzése.
Hegesztett kötés szil{rds{gi méretezés.
Forrasztott, ragasztott kötések.
Zsugorkötés kialakít{sa, méretezése.
Csavarkötések.
Szabv{nyos csavarok és csavarany{k.
Csavarbiztosít{sok.
Mozgatócsavarok, szil{rds{gi méretezés.
Szeg- és csapszegkötések kialakít{sa, méretezése.
Ék- és reteszkötések létrehoz{sa, szil{rds{gi méretezése.
Bord{stengely, kúpos kötések.
Rugók feladata, csoportosít{sa.
Lengéscsillapítók.
Csövek, csőszerelvények.
Csövek falvastags{g{nak meghat{roz{sa.
Tengelyek jellemzése, anyagai, méretezése.
Csap{gyaz{sok, sikló- és gördülőcsap{gyak szerkezeti elemei, méretezése.
Csap{gybeépítések, csap{gyak kenése.
Tengelykapcsolók {ltal{nos jellemzése.
Rugók, lengéscsillapítók.
Fékek kialakít{sa, {ltal{nos jellemzése.
Fékek méretezése, működtetése.
A fogazat jellemzői, geometri{ja.
Elemi fogazat, kompenz{lt fogazat, {ltal{nos fogazat, ferde fogazat jellemzése,
sz{mít{sa.
Fogaskerekek szil{rds{gi méretezése.
6.3.15. Hajt{sok
Súrlód{son alapuló nyomaték {tsz{rmaztató hajt{sok:
Dörzshajt{s működési elve, erő- és mozg{sviszonyai.
Dörzshajt{s ellenőrzése, karbantart{sa.
Laposszíj- és ékszíj hajt{s működési elve, jellemzői.
Szíjhajt{s gépelemei (szíjt{rcs{k, szíjak, szíjfeszítők).
Laposszíjhajt{s méretezése.
Ékszíjhajt{s szerelése, méretezése.
Szabv{nyos ékszíjak kiv{laszt{sa szabv{nyokból.
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Kényszerkapcsolatú nyomaték {tsz{rmaztat{sú hajt{sok: fogaskerékhajt{s {a
fogazat jellemzői, geometri{ja, elemi fogazat, kompenz{lt fogazat, {ltal{nos
fogazat, ferde fogazat}).
Fogaskerekek szil{rds{gi méretezése.
A fogfelületek kif{rad{sra történő méretezése.
Kúpfogaskerekek {ltal{nos jellemzése, geometriai méretezése.
Csigahajt{s jellemzése, méretezése.
A csigahajt{s hat{sfoka.
L{nchajt{s kialakít{sa.
L{nchajt{s gépelemei, elrendezési megold{sok.
A l{nchajt{s méretezése, ellenőrzése, szerelése.
Ipari hajtóművek feladata, típusai.
Szersz{mgépek fő- és mellékhajtóműveinek jellemzése, méretezése.
Fordulatsz{mhat{rok, szab{lyozhatós{g fokozatos és fokozat nélküli
hajtóművek estében.
A fokozati tényező.
Hajtóművek vezérlése.
Hidraulikus hajtóművek.
Mechanizmusok.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Szaktanterem és tanműhely
6.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
6.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Alkalmazott oktat{si
Sorsz{m

módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

1.1

magyar{zat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőad{s

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

x

x
x
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-

-

1.8.

kooperatív tanul{s

x

-

1.9.

szimul{ció

x

-

1.10.

szerepj{ték

x

-

1.11.

h{zi feladat

x

-

6.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete

1.

keret

Oszt{ly-

bont{s

(differenci{l{si módok)
Csoport-

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorsz{m

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek

1.1.

Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa

X

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa

X

1.3.

Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

X

1.4.

Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

X

1.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa

1.6.

Inform{ciók ön{lló rendszerezése

1.7.

Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

2.

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

X
X
X

2.1.

Ír{sos elemzések készítése

X

2.2.

Leír{s készítése

X

2.3.

V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre

X

2.4.

Tesztfeladat megold{sa

X
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

2.5.

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

X

2.7.

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

X

X

3.

Képi inform{ciók körében

3.1.

Alkatrész rajz értelmezése

X

3.2.

Össze{llít{si rajz készítése leír{sból

X

3.3.

Alkatrész rajz elemzés, hibakeresés

4.

X

Komplex inform{ciók körében

4.1.

Esetleír{s készítése

X

4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

X

4.3.

Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapj{n

X

4..4.

Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés ut{n

X

4.5.

Utólagos szóbeli besz{moló

X

5.

Csoportos munkaform{k körében

5.1.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

X

5.2.

Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal

X

5.3.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

X

5.4.

Csoportos helyzetgyakorlat

X

5.5.

Csoportos versenyj{ték

X

6.

Gyakorlati munkavégzés körében

6.1.

Szakmai munkatevékenység

X

6.2.

Műveletek gyakorl{sa

X

6.3.

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n

7.

Üzemeltetési tevékenységek körében

X
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7.1.

Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n

X

7.2.

Feladattal vezetett szerkezetelemzés

X

7.3.

Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése

X

7.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

X

8.

Vizsg{lati tevékenységek körében

8.1.

Technológiai prób{k végzése

8.2.

Technológiai mint{k elemzése

8.3.

Geometriai mérési gyakorlat

8.4.

Anyagmint{k azonosít{sa

9.

X
X
X
X

Szolg{ltat{si tevékenységek körében

9,1.

Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

X

9.2.

Ön{lló szakmai munkavégzés
közvetlen ir{nyít{ssal

X

6.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

7. Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat tant{rgy
288 óra + 315 óra ÖGY / 396 óra + 160 óra ÖGY*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megismertetni és elsaj{títtatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó
feladatok és gyakorlatok összedolgozhatós{g{nak feltételeit; a nyersanyag,
alapanyag, anyagminőségek, megmunk{l{sok meghat{roz{s{t, illetve az
alkalmazott vizsg{latok módj{t.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A közismereti kerettanterv matematika, kémia, fizika témaköreinek haszn{lata. A
szakmai modulok közül a Munkavédelem tant{rgy és az Elsősegélynyújt{s
ismeretei.
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7.3.

Témakörök

7.3.1.

Műszaki dokument{ciók gyakorlat
36 óra+ 30 óra ÖGY / 36 óra+ 30 óra ÖGY
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi v{zlat alapj{n, rajzolvas{s.
Szerelési-, karbantart{si utasít{sok (ÖGY).
Sz{llítói megfelelőségi nyilatkozatok (ÖGY).
P{ly{zatok formai, tartalmi követelményei.
Engedélyek, törvények, hat{rozatok értelmezése.
Alkatrészrajzok, össze{llít{si rajzok, rajzdokument{ciók elemzése, archiv{l{sa.
Műhelyrajzok saj{toss{gai, elkészítése, dokument{l{sa.
Különféle szabv{nyok megismerése, alkalmaz{sa.
Minőségir{nyít{si dokumentumok elkészítésének szempontjai.
F{jlform{tumok, kiterjesztések.
Szövegszerkesztési alapismeretek.
Képfelbont{s, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, h{tr{nyok ismerete.
Engedélyek, törvények, hat{rozatok értelmezése (ÖGY).
Alkatrészrajzok, össze{llít{si rajzok, rajzdokument{ciók elemzése, archiv{l{sa
(ÖGY).
Műhelyrajzok saj{toss{gai, elkészítése, dokument{l{sa (ÖGY).
Megmunk{l{si technológia behat{rol{sa, sorrendje alkatrészrajzok műszaki
tartalm{nak figyelembevételével (ÖGY).
Különféle szabv{nyok megismerése, alkalmaz{sa (ÖGY).
Minőségir{nyít{si dokumentumok elkészítésének szempontjai (ÖGY).
Gépek, berendezések műszaki dokument{ciói, fontosabb paraméterek
nyilv{ntart{sa (ÖGY).
Alkatrészek, eszközök nyilv{ntart{s{nak szempontjai, dokument{l{sa (ÖGY).
Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész
nyersmérete, megmunk{l{shoz szükséges szersz{m és gép, {ll{sidő (ÖGY).
Javít{si jegyzőkönyvek (ÖGY).
Elektronikus dokument{ciók (ÖGY).
F{jlform{tumok, kiterjesztések (ÖGY).
Szövegszerkesztési alapismeretek (ÖGY).
Képfelbont{s, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, h{tr{nyok ismerete (ÖGY).
7.3.2. Gépészeti alapmérések
36 óra+ 30 óra ÖGY / 36 óra+ 30 óra ÖGY
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
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Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség
mérése, ellenőrzése.
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel (ÖGY).
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel (ÖGY).
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel
(ÖGY).
Szögmérés mechanikai szögmérővel (ÖGY).
Külső kúpok mérése, ellenőrzése (ÖGY).
Belső kúpok mérése, ellenőrzése (ÖGY).
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel (ÖGY).
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val (ÖGY).
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése (ÖGY).
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése (ÖGY).
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése (ÖGY).
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség
mérése, ellenőrzése (ÖGY).
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb (ÖGY).
Mérési dokumentumok készítése (ÖGY).
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez (ÖGY).
7.3.3. Anyagismeret gyakorlat
18 óra+ 35 óra ÖGY / 18 óra+ 30 óra ÖGY
Szakítóvizsg{lat.
A szakítógép szerkezeti felépítése, kezelése.
A vizsg{lat folyamata, diagram felvétele.
A mérési eredmények kiértékelése.
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok (repedésvizsg{latok) (ÖGY).
Roncsol{sos anyagvizsg{latok (ÖGY).
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb (ÖGY).
Keménységmérő elj{r{sok.
Mikro-keménységmérés.
Keménységmérés meleg {llapotban.
Dinamikus keménységmérések.
Rugalmas utóhat{s.
Rugalmas alakv{ltoz{s.
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Kúsz{s és relax{ció.
Mechanikai kif{rad{s, Wöhler-görbe.
Frekvencia befoly{sa a kif{rad{sra.
F{rasztó gépek.
7.3.4. Anyagvizsg{lat gyakorlat
18 óra / 36 óra
Melegalakíthatós{gi technológiai prób{k.
Hidegalakíthatós{gi technológiai prób{k.
Nyomóvizsg{lat.
Hajlítóvizsg{lat.
Csavaróvizsg{lat.
Törésmechanikai vizsg{latok, Charpy-féle ütve hajlító vizsg{lat.
Vegyi összetétel vizsg{lata.
Korróziós vizsg{latok.
Mikroszkópikus vizsg{latok, marat{s, políroz{s, csiszol{s.
Hőtechnikai tulajdons{gok.
Villamos vezetőképesség mérése.
M{gneses tulajdons{g vizsg{lata.
Fémek és ötvözetek tulajdons{gai.
A hűtési sebesség hat{sa az acélok szövetszerkezetére, tulajdons{gaira.
Ötvözőelemek hat{sa az acélok szövetszerkezetére, tulajdons{gaira.
Hőkezelések csoportosít{sa.
7.3.5.

Kézi forg{csol{si gyakorlat
72 óra+ 105 óra ÖGY / 126 óra+ 35
óra ÖGY
Az előrajzol{ssal szembeni követelmények.
Az előrajzol{s lépései.
Az előrajzol{s szersz{mai, eszközei.
Mérő és ellenőrző eszközök.
Egyszerűbb mérő és ellenőrző eszközök (mérőléc, tolómérő, szögmérő,
derékszög, élvonalzó, szögidomszerek) bemutat{sa.
A felületszínezés lehetőségei.
A térbeli előrajzol{s eszközei.
Az előrajzol{s folyamata.
Az előrajzol{s biztons{gtechnikai előír{sai.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megv{laszt{sa adott feladat elvégzéséhez.
Többféle megmunk{l{st igénylő öntvények előrajzol{s{nak gyakorl{sa.
Kézi megmunk{l{si gyakorlatok (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés,
köszörülés, fúr{s, süllyesztés, dörzsölés, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s,
menetfúr{s.
Kézi megmunk{ló szersz{mok élkiképzése.
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Komplex feladatok elkészítése.
A kézi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.
Alkatrészek illesztése.
Alkatrészek szerelése (szegecselés, menetfúr{s, menetmetszés, csavarkötések, ékés reteszkötés, ragaszt{s).
A jellemző kötésmódok bemutat{sa, alkalmaz{si területei, létrehoz{s{nak
folyamata.
Az előrajzol{ssal szembeni követelmények (ÖGY).
Az előrajzol{s lépései (ÖGY).
Az előrajzol{s szersz{mai, eszközei (ÖGY).
Mérő és ellenőrző eszközök (ÖGY).
Egyszerűbb mérő és ellenőrző eszközök (mérőléc, tolómérő, szögmérő,
derékszög, élvonalzó, szögidomszerek) bemutat{sa (ÖGY).
A felületszínezés lehetőségei (ÖGY).
A térbeli előrajzol{s eszközei (ÖGY).
Az előrajzol{s folyamata (ÖGY).
Az előrajzol{s biztons{gtechnikai előír{sai (ÖGY).
Síkbeli és térbeli előrajzol{s (ÖGY).
Síkbeli és térbeli előrajzol{s eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megv{laszt{sa adott feladat elvégzéséhez (ÖGY).
Többféle megmunk{l{st igénylő öntvények előrajzol{s{nak gyakorl{sa (ÖGY).
Kézi megmunk{l{si gyakorlatok (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés,
köszörülés, fúr{s, süllyesztés, dörzsölés, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s,
menetfúr{s (ÖGY).
Kézi megmunk{ló szersz{mok élkiképzése (ÖGY).
Komplex feladatok elkészítése (ÖGY).
A kézi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.
Alkatrészek illesztése (ÖGY).
Alkatrészek szerelése (szegecselés, menetfúr{s, menetmetszés, csavarkötések, ékés reteszkötés, ragaszt{s) (ÖGY).
A jellemző kötésmódok bemutat{sa, alkalmaz{si területei, létrehoz{s{nak
folyamata (ÖGY).
7.3.6.

Gépi forg{csol{si gyakorlat 108 óra+ 115 óra ÖGY / 144 óra+ 35 óra
ÖGY
A gépi forg{csoló műhely rendje, munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek
rendszerezése.
A gépi forg{csoló műhely szersz{mgépeinek, berendezéseinek bemutat{sa.
Eszterg{l{si gyakorlatok (esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutat{sa).
Pal{stfelület, homlokfelület eszterg{l{s.
Belső felületek megmunk{l{sa (furateszterg{l{s, fúr{s).
Dörzs{raz{s.
Felületek különleges kidolgoz{sa esztergagépeken.
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Kúp- és alakfelületek eszterg{l{sa, revolvereszterga, automata eszterg{k.
Eszterg{l{s különféle eszterg{kon.
Meneteszterg{l{s.
Mar{s (pal{stmar{s, homlokmar{s, síkmar{s).
Köszörülés (pal{stköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés).
Oldható kötések készítése.
Nem oldható kötések készítése.
Oldható és nem oldható kötések szerelőszersz{mai.
Fix és {llítható csavarkulcsok.
Csavarhúzógépek.
Csavarkötés szétszerelésének szersz{mai, készülékei.
Fogók típusai, alkalmaz{si területei.
Különféle fémfelületek előkészítése.
Felületvédelem m{zol{ssal, lakkoz{ssal.
A fémragaszt{s folyamata, műveletei, az anyagok ragaszt{si technológi{ja.
A gépi forg{csoló műhely rendje, munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek
rendszerezése (ÖGY).
A gépi forg{csoló műhely szersz{mgépeinek, berendezéseinek bemutat{sa
(ÖGY).
Eszterg{l{si gyakorlatok (esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutat{sa)
(ÖGY).
Pal{stfelület, homlokfelület eszterg{l{s (ÖGY).
Belső felületek megmunk{l{sa (furateszterg{l{s, fúr{s) (ÖGY).
Dörzs{raz{s (ÖGY).
Felületek különleges kidolgoz{sa esztergagépeken (ÖGY).
Kúp- és alakfelületek eszterg{l{sa, revolvereszterga, automata eszterg{k (ÖGY).
Eszterg{l{s különféle eszterg{kon (ÖGY).
Meneteszterg{l{s (ÖGY).
Mar{s (pal{stmar{s, homlokmar{s, síkmar{s) (ÖGY).
Köszörülés (pal{stköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés) (ÖGY).
Oldható kötések készítése (ÖGY).
Nem oldható kötések készítése (ÖGY).
Oldható és nem oldható kötések szerelőszersz{mai (ÖGY).
Fix és {llítható csavarkulcsok (ÖGY).
Csavarhúzógépek (ÖGY).
Csavarkötés szétszerelésének szersz{mai, készülékei. (ÖGY).
Fogók típusai, alkalmaz{si területei (ÖGY).
Különféle fémfelületek előkészítése (ÖGY).
Felületvédelem m{zol{ssal, lakkoz{ssal (ÖGY).
A fémragaszt{s folyamata, műveletei, az anyagok ragaszt{si technológi{ja
(ÖGY).
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7.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanműhely, vagy gazd{lkodó szervezet
7.5.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s)

7.5.1.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Alkalmazott oktat{si
Sorsz{m
módszer neve

egyéni

csoport

oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

1.1

magyar{zat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőad{s

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanul{s

x

-

1.9.

szimul{ció

x

-

1.10.

szerepj{ték

x

-

1.11.

h{zi feladat

x

-

7.5.2.

x

x

-

x

-

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete

1.

keret

Oszt{ly-

bont{s

(differenci{l{si módok)
Csoport-

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorsz{m

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek

1.1.

Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa

X

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett

X
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

feldolgoz{sa
1.3.

Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

X

1.4.

Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

X

1.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa

1.6.

Inform{ciók ön{lló rendszerezése

1.7.

Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

2.

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

X
X
X

2.1.

Ír{sos elemzések készítése

X

2.2.

Leír{s készítése

X

2.3.

V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre

X

2.4.

Tesztfeladat megold{sa

X

2.5.

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

X

2.7.

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

X

X

3.

Képi inform{ciók körében

3.1.

Alkatrész rajz értelmezése

X

3.2.

Össze{llít{si rajz készítése leír{sból

X

3.3.

Alkatrész rajz elemzés, hibakeresés

4.

X

Komplex inform{ciók körében

4.1.

Esetleír{s készítése

X

4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

X

4.3.

Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapj{n

4..4.

X
X

Esemény helyszíni értékelése szóban
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felkészülés ut{n
4.5.
5.

Utólagos szóbeli besz{moló

X

Csoportos munkaform{k körében

5.1.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

X

5.2.

Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal

X

5.3.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

X

5.4.

Csoportos helyzetgyakorlat

X

5.5.

Csoportos versenyj{ték

X

6.

Gyakorlati munkavégzés körében

6.1.

Szakmai munkatevékenység

X

6.2.

Műveletek gyakorl{sa

X

6.3.

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n

7.

Üzemeltetési tevékenységek körében

X

7.1.

Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n

X

7.2.

Feladattal vezetett szerkezetelemzés

X

7.3.

Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése

X

7.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

X

8.

Vizsg{lati tevékenységek körében

8.1.

Technológiai prób{k végzése

8.2.

Technológiai mint{k elemzése

8.3.

Geometriai mérési gyakorlat

8.4.

Anyagmint{k azonosít{sa

9.
9,1.

X
X
X
X

Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

X
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9.2.

Ön{lló szakmai munkavégzés
közvetlen ir{nyít{ssal

X

7.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10172-12 azonosító sz{mú
Mérőtermi feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10172-12 azonosító sz{mú Mérőtermi feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k.

Nagypontoss{gú mérések

Szersz{mgépek
pontoss{ga

x

Villamos mérések

x

Anyagvizsg{lat

x

Műszaki mérés gyakorlat

Geometriai mérések

FELADATOK
Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési elj{r{sokat alkalmaz
x
A munkadarabok geometriai méreteinek gy{rt{sközi és
x
végellenőrzését végzi
Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel mér
x
Idomszerrel ellenőriz
x
Felületi érdességet mér
Alak- és helyzetméréseket végez
x
Szersz{mgépek saj{t pontoss{gi vizsg{lat{t végzi
Villamos alapméréseket végez
Részt vesz a minőségbiztosít{si rendszer kidolgoz{s{ban és
x
működtetésében
A gy{rt{s sor{n haszn{lt valamennyi mérőeszköz
nyilv{ntart{s{t vezeti, kalibr{l{s{t elvégzi, hitelesítésükről x
gondoskodik
Részt
vesz
a
minőségügyi
rendszerhez
tartozó
x
képességvizsg{latok végrehajt{s{ban
SZAKMAI ISMERETEK
Géprajzi {br{zol{s szab{lyai
x
Alkatrészrajzok kiviteli előír{sai
x
[br{zol{si jelképek
x
Sz{mítógépes
alkalmaz{sok
lehetőségeinek
ismerete,
x
haszn{lata a műszaki dokument{ciók készítésénél
A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsg{lt anyag,
félgy{rtm{ny, alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési x
szempontjai
Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsg{latok

Összetett mechanikai-,
technológiai vizsg{latok

10172-12 Mérőtermi feladatok

Villamos mérések

Geometriai mérések

Műszaki mérés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

Műszaki mérés eszközeinek ismerete

x

x

x

x

x

x

x

x

Mérési hiba

x

x

x

x

x

x

x

x

Hosszméretek, szögek mérése és ellenőrzése

x

x

Dugós és vill{s idomszerek méretezése

x

x

Alak- és helyzetpontoss{g mérése és ellenőrzése

x

x
x

Felületi érdesség mérése
Mérőeszközök alkalmass{gi vizsg{lat{nak ismerete

x
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x

x
x

x

x

x

x

x

Villamos multiméter ismerete

x

x

Lakatfogó ismerete

x

x

Vezeték folytonoss{g/szakad{s mérése

x

x

Villamos motorok tekercs/testz{rlat mérése

x

x

Ellen{ll{s mérése

x

x

Feszültség AC/DC mérése

x

x

[ramerősség mérése az {ramkör megbont{s{val

x

x

[ramerősség mérése az {ramkör megbont{sa nélkül

x

x

Statisztikai gy{rt{sellenőrzés

x

Minőségbiztosít{s

x

x
x

x

x

x

x

x

Szersz{mgépek saj{t pontoss{gi vizsg{lata

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépipari mérőeszközök haszn{lata

x

Villamos mérőeszközök haszn{lata
Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése

x
x

x

x

x

x
x
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

x

x

x

x

x

Ön{llós{g

x

x

x

x

x

Precizit{s

x

x

x

x

x

Megbízhatós{g

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
MÓDSZER KOMPETENCI[K

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ir{nyíthatós{g

x

Hat{rozotts{g
Ir{nyít{si készség

x

Ismeretek helyénvaló alkalmaz{sa
Logikus gondolkod{s

x

Rendszerező képesség
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x

x

8. Műszaki mérés tant{rgy

64 óra/ 72 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1 A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Műszaki mérés elméleti tant{rgy tanít{s{nak célja a műszaki életben előforduló
és alkalmazott mérések megismertetése. Ismerjék a tanulók a mechanikai, villamos
műszereket és méréstechnikai eszközök haszn{lat{t, a villamos jellegű
mérőműszerek
alkalmaz{s{t,
az
anyagvizsg{lati
módszereket,
a
szakítóvizsg{latokat, a szil{rds{gi vizsg{latokat, a keménységmérést, az
alakíthatós{gi vizsg{latokat. Képesek legyenek a mechanikus-, elektromechanikus-,
elektromos-, és optikai mérési eredmények dokument{l{s{ra, a mért és sz{mított
eredményekről, t{bl{zatkezelő programok segítségével.
8.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A közismereti kerettanterv matematika, kémia, fizika témaköreinek haszn{lata. A
szakmai modulok közül a Munkavédelem tant{rgy és az Elsősegélynyújt{s
ismeretei, valamint a Gépészeti alapozó modul Gépészeti alapmérések valamint a
Gépészeti alapmérések gyakorlat témaköreinek ismerete.
8.3 Témakörök
8.3.1 Geometriai mérések
24 óra/ 26 óra
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata, metrológiai alapfogalmak.
A mérés-, ellenőrzés dokument{ciója, alkalmaz{sa.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajt{i, tartalma.
Hiba felvételezés, hiba meg{llapít{s.
Mérési hib{k.
Géprajzi {br{zol{s szab{lyai, alkatrészrajzok kiviteli előír{sai, {br{zol{si
jelképek.
Műszaki mérés eszközeinek ismerete.
Mérőeszközök alkalmass{gi vizsg{lat{nak ismerete.
Mérőeszközök kalibr{l{s{nak módja.
Hosszmérés, szögmérés, külső és belső felületek mérése.
Alak- és helyzetpontoss{g mérése és ellenőrzése.
Idomszerek, kaliberek, etalonok.
Dugós és vill{s idomszerek méretezése.
A munkadarabok geometriai méretei.
Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközök.
Optikai mérőeszközök szerkezeti felépítése.
Menetek, fogaskerekek mérése.
Sík-, merőlegesség-, p{rhuzamoss{g-, egytengelyűség-, körkörösség mérés
menete.
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Részt vesz a minőségbiztosít{si rendszer kidolgoz{s{ban és működtetésében, a
minőségügyi rendszerhez tartozó képességvizsg{latok végrehajt{s{ban.
A gy{rt{s sor{n haszn{lt valamennyi mérőeszköz nyilv{ntart{s{t vezeti,
kalibr{l{s{t elvégzi, hitelesítésükről gondoskodik.
Sz{mítógépes alkalmaz{sok lehetőségeinek ismerete, haszn{lata a műszaki
dokument{ciók készítésénél.
A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsg{lt anyag, félgy{rtm{ny,
alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai.
Statisztikai gy{rt{sellenőrzés, matematikai, statisztikai gy{rt{sszab{lyoz{s:
előzetes adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért értékek {tlaga, medi{nja,
terjedelme, szór{sa.
Sz{mítógéppel t{mogatott sorozatméréseket végzése (SPC).
A minőségbiztosít{sban alkalmazott korszerű sz{mítógépes eszközök
bemutat{sa.
Minőségbiztosít{si módszerek alkalmaz{sa.
Mérési jegyzőkönyv tartalma.
8.3.2 Villamos mérések
32 óra / 36 óra
Metrológiai alapfogalmak ismerrtr, mérési elj{r{sok alkalmaz{sa.
[br{zol{si jelképek.
Villamosipari jelölések, a szabv{nyok helyes alkalmaz{s{nak az ismerete.
Villamos szab{lyoz{s és vezérlés berendezései.
Villamos {ramkörök felépítése.
Villamos alapmérések végzése.
Mérési hiba.
Mérőeszközök alkalmass{gi vizsg{lat{nak ismerete.
Villamos multiméter ismerete.
Lakatfogó ismerete.
Vezeték folytonoss{g/szakad{s mérése.
Ellen{ll{s, feszültség, {ramerősség mérése.
Villamos mérések eszköz és feltételrendszere.
A f{zisviszonyok vizsg{lata.
Egyen{ramú motorok mérése.
Egyen{ramú gener{torok üzemeltetése, kapcsol{sa.
Üresj{r{si és terhelési görbék felvétele.
A forg{sir{ny és a fordulatsz{m v{ltoztat{s{nak mérése.
Transzform{torok mérése (v{ltakozó {ramú teljesítmény, {ttételi sz{m).
Hat{sfok meghat{roz{sa primer-szekunder teljesítményből.
Egy- és h{romf{zisú motorok üzemeltetése, és terhelése (indít{s,
teljesítménymérés, fordulatsz{m-meghat{roz{s, szlip, jelleggörbék felvétele).
H{romf{zisú motorok kapcsol{sai (ir{nyv{ltók, csillag-delta).
Villamos gépek vezérlése (kapcsoló berendezések, ir{nyv{ltók).
Védőföldelés mérése.
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[tütési feszültség vizsg{lata szigetelőanyagokn{l.
Mérések nagyfeszültségű {ramkörökben.
Villamos motorok tekercs/testz{rlat mérése.
Feszültség AC/DC mérése.
[ramerősség mérése az {ramkör megbont{s{val.
[ramerősség mérése az {ramkör megbont{sa nélkül.
Minőségbiztosít{s.
A mérés-, ellenőrzés dokument{ciója, alkalmaz{sa.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajt{i, tartalma.
Mérési jegyzőkönyv készítésének menete.
8.3.3 Összetett mechanikai-, technológiai vizsg{latok
8 óra / 10 óra
Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsg{latok.
Műszaki mérés eszközeinek ismerete.
Sorozatmérés eszközei.
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Keménységmérés menete.
Szakítóvizsg{lat, szakító diagram.
Anyagvizsg{lat mikroszkóppal.
Alak- és helyzetmérések végzése.
Szersz{mgépek saj{t pontoss{gi vizsg{lat{nak végzése.
Gépek, berendezések minőségképességének vizsg{lata: géppontoss{gi
vizsg{latok, geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozg{sp{ly{k
pontoss{g{nak vizsg{lata (nem statisztikai módszer).
A gy{rt{s sor{n haszn{lt valamennyi mérőeszköz nyilv{ntart{s{nak vezetése,
kalibr{l{s{nak elvégzése, hitelesítésükről való gondoskod{s.
Részvétel a minőségügyi rendszerhez tartozó képességvizsg{latok
végrehajt{s{ban.
Sz{mítógépes alkalmaz{sok lehetőségeinek ismerete, haszn{lata a műszaki
dokument{ciók készítésénél.
Folyamatképesség-vizsg{latok megvalósít{sa.
A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsg{lt anyag, félgy{rtm{ny,
alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai.
A munkadarabok geometriai méreteinek gy{rt{sközi és végellenőrzésének
elvégzése.
Minőségképesség vizsg{lat elve, menete: gép be{llít{sa, próbasorozat gy{rt{sa,
vizsg{lt jellemző mérése, statisztikai jellemzők sz{mít{sa, a tűrésmező és a
szór{s összevetése, Cm Cmk érték meg{llapít{sa.
8.4
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem, mérőlabor, gépműhely
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8.5
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
8.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Alkatrész rajz értelmezése
Alkatrész rajz elemzés, hibakeresés

X
X
X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapj{n
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés ut{n
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
Szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Vizsg{lati tevékenységek körében
Geometriai mérési gyakorlat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8.6
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

9. Műszaki mérés gyakorlat tant{rgy

64 óra/ 72 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Műszaki mérés gyakorlati tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a műszaki életben
előforduló és alkalmazott mérések elméleti megismertetését követően j{rtass{got
szerezzenek a tanulók a mérési folyamatban a mérőeszközök megfelelő
haszn{lat{ban.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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A közismereti kerettanterv matematika, kémia, fizika témaköreinek haszn{lata. A
szakmai modulok közül a Munkavédelem tant{rgy és az Elsősegélynyújt{s
ismeretei, valamint a Gépészeti alapozó modul Gépészeti alapmérések valamint a
Gépészeti alapmérések gyakorlat témaköreinek ismerete.
9.3. Témakörök
9.3.1. Geometriai mérések
12 óra /
14 óra
Metrológiai alapfogalmak ismerete, mérési elj{r{sok alkalmaz{sa.
Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel való mérés.
Méret és alakhelyesség ellenőrzése tolómérővel, mikrométerrel, mérőór{val,
idomszerrel, mérőmikroszkóppal.
Mérés egyszerű és nagypontoss{gú mérőeszközökkel.
Idomszerrel való ellenőrzés.
Hosszméretek, szögek mérése és ellenőrzése.
Mérés, dugós és vill{s idomszerekkel, kaliberekkel.
Alak- és helyzetpontoss{g mérése és ellenőrzése.
Síkfelületek vizsg{lata.
Forg{sfelületek (tengelyek, perselyek), fogaskerekek, menetek ellenőrzése.
Csavarok fajt{i, adatai, mérése.
Fogaskerekek mérése, értékelése.
Digit{lis mérőeszközök típusai, alkalmaz{suk.
Külső felületek mérése, mérésének eszközei.
Belső felületek mérése, mérésének eszközei.
Mérési hib{k, hibajellemzők.
Mérőeszközök alkalmass{gi vizsg{lata.
A munkadarabok geometriai méreteinek gy{rt{sközi és végellenőrzésének
végzése.
Sz{mítógépes alkalmaz{sok lehetőségeinek ismerete, haszn{lata a műszaki
dokument{ciók készítésénél.
A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsg{lt anyag, félgy{rtm{ny,
alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai.
Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése.
Mérési eredmények dokument{l{sa t{bl{zatkezelő programok segítségével.
9.3.2. Anyagvizsg{lat
Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsg{latok.
Keménységmérés Poldi kalap{ccsal, keménységmérő géppel.
Felületi érdesség mérése, érdességmérő etalon haszn{lata.
Mérési hib{k és kiküszöbölésük.
Próbatestek, kialakít{suk.
Hajlító vizsg{latok.
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8 óra/ 8 óra

Ütőmunka vizsg{lat.
Anyagelemzés, szövetszerkezetek vizsg{lata.
Minőségbiztosít{s.
Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése.
9.3.3. Villamos mérések
16 óra/ 18 óra
Metrológiai alapfogalmak ismerete, mérési elj{r{sok alkalmaz{sa.
Villamos jelképes {br{zol{sok, kapcsol{si rajzok.
Villamos mérőeszközök haszn{lata.
Villamos alapmérések végzése.
Egyszerű {ramkörök felépítése, mérése.
Villamos multiméterrel, lakatfogóval való mérés.
Vezeték folytonoss{g/szakad{s mérése.
Villamos motorok tekercs/testz{rlat mérése.
Ellen{ll{s, feszültség, {ramerősség mérése.
[ramerősség mérése az {ramkör megbont{s{val.
[ramerősség mérése az {ramkör megbont{sa nélkül.
Egyen- és v{ltakozó villamos jellemzők meghat{roz{sa.
Egyen{ramú motorok és gener{torok.
Egyen{ramú gener{torok üzemeltetése, kapcsol{sa.
Üresj{r{si és terhelési görbék felvétele.
A forg{sir{ny és a fordulatsz{m v{ltoztat{s{nak felvétele.
Nagyfeszültségű {ramkörök.
Transzform{torok.
Egy- és h{romf{zisú motorok jelleggörbéi.
Egy- és h{romf{zisú motorok indít{sa, teljesítménymérése, fordulatsz{mmeghat{roz{sa, szlip, jelleggörbék felvétele.
H{romf{zisú motorok kapcsol{sai.
Villamos gépek szab{lyoz{sa, vezérlése.
Hibakeresés.
Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése.

9.3.4. Nagypontoss{gú mérések
16 óra/
18 óra
Mechanikai és optikai mérőeszközökkel való mérés.
Ezredes mérőór{val történő mérések (körkörösség, egytengelyűség, síklapús{g,
p{rhuzamoss{g).
Sorozatmérés lengőnyelves mikrométerrel, passzaméterrel.
Mérés mérőór{s furatmérőkkel.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Hosszmérő gép, Abbe-féle elv.
Mikroszkópos mérések.
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Mérőeszközök kalibr{l{sa.
Mérőhas{bok, kaliber gyűrűk.
Interferencia csíkok vizsg{lata mikrométer orsón{l.
Mérőeszközök alkalmass{gi vizsg{lat{nak ismerete.
Minőségbiztosít{s.
Méréstechnológia dokument{l{sa, mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése.
9.3.5. Szersz{mgépek pontoss{ga
12 óra/ 14 óra
Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközökkel való mérés.
Szersz{mgépek saj{t pontoss{gi vizsg{lat{nak végzése.
Gépelhelyezés, alapoz{s, energiaell{t{s
Gépek, berendezések minőségképességének vizsg{lata: géppontoss{gi
vizsg{latok, geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozg{sp{ly{k
pontoss{g{nak vizsg{lata.
Szersz{mgép {tvételi előír{sai.
A pontoss{gi vizsg{latokn{l alkalmazott eszközök, készülékek alkalmaz{sa.
Szersz{mgép pontoss{gi előír{sai, mérései.
Saj{tpontoss{gi vizsg{latok, mérések.
Alak- és helyzetmérések végzése.
Felületi hib{k, felületi érdesség.
Oszlopos vagy {llv{nyos fúrógép saj{t pontoss{g{nak, merevségének
vizsg{lata.
Vízszintes marógép saj{t pontoss{g{nak vizsg{lata.
Esztergagép főorsó ütésvizsg{lata.
Szersz{mgép p{rhuzamoss{g mérése.
Vízszintezés, be{llít{s.
Szersz{mgépek mérési dokument{ciói, jegyzőkönyvek.
A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsg{lt anyag, félgy{rtm{ny,
alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjai.
Minőségbiztosít{s.
Mérési jegyzőkönyv készítése, dokument{l{s.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Mérőlabor, gépműhely
9.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
9.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

pontosít{sa)
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Alkatrész rajz értelmezése
Alkatrész rajz elemzés, hibakeresés

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapj{n
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés ut{n
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
Szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Vizsg{lati tevékenységek körében
Geometriai mérési gyakorlat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10169-12 azonosító sz{mú
Forg{csoló technológia hagyom{nyos és
CNC szersz{mgépeken
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10169-12 azonosító sz{mú Forg{csoló technológia hagyom{nyos és CNC
szersz{mgépeken megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak
és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k.

CNC programoz{s

CNC gy{rt{s

Forg{csoló alapelj{r{sok
tervezése

CNC alapismeretek

Anyagv{laszt{s

Forg{csol{si
alapismeretek

10169-12
Forg{csoló technológia hagyom{nyos és CNC
szersz{mgépeken

CNC alapismeretek

Forg{csol{si
alapismeretek
gyakorlat

Forg{csol{si
alapismeretek

x

x

x

FELADATOK
Tanulm{nyozza és értelmezi a munka t{rgy{ra, célj{ra
vonatkozó dokumentumokat (műhely-, rész-össze{llít{si,
össze{llít{si, egyszerűbb hidraulikus és pneumatikus
kapcsol{si rajz, darabjegyzék, műszaki leír{s, gépkönyv
stb.)
Tanulm{nyozza és értelmezi az {ltal{nos gépészeti
anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciókat
(szabv{nyok, műszaki t{bl{zatok, gy{rtm{nykatalógusok)
Tanulm{nyozza és értelmezi a munkafolyamatra,
eszközökre, technológi{ra vonatkozó dokument{ciót
(technológiai előír{sok, műveletterv, műveleti utasít{s,
műszaki leír{s, gépkönyv stb.)
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz
szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gy{rtott
elemeket, gépeket, szersz{mokat, mérőeszközöket, felfogóés befogóeszközöket, sz{llító- és emelő-berendezéseket,
egyéni védőeszközöket
Alakítja a munkadarabot gépi forg{csoló alapelj{r{sokkal
(eszterg{l{s, fúr{s, mar{s, gyalul{s, vésés, köszörülés)
Egyszerű alkatrészek egységek elkészítéséhez
művelettervet készít
Magas automatiz{lts{gi fokú szersz{mgépeket,
gy{rtócell{kat kezel, kiszolg{l
Megmunk{ló programot betölt sz{mítógépes adat{tviteli
rendszeren keresztül
Ellenőrzi a CNC-gép működésének alapfunkcióit kézi
üzemmódban, valamint a munkadarab befogó
rendszerének és szersz{moz{s{nak előír{s szerinti
megfelelőségét
Szükség esetén módosítja a szersz{mkorrekciókat, a
nullponteltol{s adatait, a technológiai paramétereket
Kapcsolatot tart a technológiai vezetéssel
Be{llítja a CNC gépet az új munkadarab gy{rt{s{ra,
felveszi a munkadarab nullpontj{t, grafikusan ellenőrzi a
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x
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x
x
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megmunk{ló programot, programfuttat{st végez
forg{csol{s nélkül
Ellenőrzi a megmunk{ló szersz{mok, szersz{mtartók,
forg{csoló lapk{k {llapot{t, rögzítettségét,
haszn{lhatós{g{t, szükség szerint lapk{t vagy szersz{mot
cserél
CNC programot készít egyszerű alkatrészek esetében
Gépészeti műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése
Szabv{nyok haszn{lata
Gy{rt{si utasít{sok (műveleti, szerelési terv) értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantart{si útmutat{s
haszn{lata
Ipari anyagok technológiai tulajdons{gai
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Hosszméretek, szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontoss{g mérése és ellenőrzése
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépei, szersz{mai
Eszterg{l{s, fúr{s, furatmegmunk{l{s, mar{s, üregelés,
gyalul{s, vésés, köszörülés, menetmegmunk{l{s, fogaz{s,
finomfelületi megmunk{ló elj{r{sok, egyéb különleges
megmunk{l{sok
Hagyom{nyos és CNC szersz{mgépek ismerete
Gépüzemeltetés munkabiztons{gi szab{lyai
Koordin{tarendszerek típusai, kapcsolat a
koordin{tarendszerek között, koordin{ta transzform{ciók
Nullponteltol{s és szersz{mkorrekció fogalma
CNC program fogalma, a programok felépítése
Technológiai inform{ciók programoz{sa
DIN 66025 szabv{ny utasít{sai
Felhaszn{lói szintű sz{mít{stechnikai ismeretek
Egyszerű megmunk{ló programok ír{sa
Adat{tviteli rendszer felépítése, adat{tvitel sz{mítógépről a
CNC-szersz{mgépre és a CNC-szersz{mgépről a
sz{mítógépre
CNC szersz{mgépek mérőrendszerei
Referenciapont felvétele
Szersz{mtartók, szersz{m befogók, szersz{mcserélő
berendezések, revolverfejek
Szersz{mkorrekció megad{sa szersz{mgépeken,
szersz{mkorrekció-t{rak kezelése
Nullponteltol{s megad{sa szersz{mgépeken, null-pont
t{roló kezelése
CNC – megmunk{ló gépkezelő- és biztons{gi elemei
A grafikus ellenőrzés szab{lyai, egyéb munkadarab nélkül
végzett tesztek végrehajt{sa
Ciklusok alkalmaz{sa, összetett ciklusok, szab{lyozó,
felhúzó ciklusok
Alprogramtechnika alkalmaz{s{nak szerepe,
alkalmaz{s{nak esetei, szervezése, hív{sa, z{r{sa
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Inform{cióforr{sok kezelése
x
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezése, készítése
x
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépeinek kezelése, gépek,
x
szersz{mok kiv{laszt{sa
Gépipari mérőeszközök haszn{lata
x
Felhaszn{lói programok alkalmaz{sa és technológiai
x
inform{ciók programoz{sa
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
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Pontoss{g
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Döntésképesség
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Szab{lykövetés

x
T[RSAS KOMPETENCI[K

Ir{nyíthatós{g
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Hat{rozotts{g
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Ir{nyít{si készség

x
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

[ttekintő képesség

x
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x

x

x

x

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

x

x

x

x

x

x

x
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10. Forg{csoló alapismeretek tant{rgy

128 óra

10.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Forg{csol{si alapismeretek elméleti tant{rgy célja, a gépipar területén
alkalmazott forg{csoló alapelj{r{sok jellemzőinek és alkalmaz{si területeinek
megismertetése. A tanulók ismerjék meg a szabv{nyok, t{bl{zatok, gépkönyvek
kezelésének szab{lyait a szükséges technológiai folyamat kiv{laszt{s{hoz.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem és a Gépészeti alapozó
feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti kerettanterv matematika,
kémia, fizika témaköreinek haszn{lata.
10.3.

Témakörök

10.3.1. Forg{csol{si alapismeretek
32 óra
A forg{csol{s fogalma, fajt{i.
A forg{csoló mozg{sok.
Fog{csol{s-technológiai alapfogalmak.
Készülékezési alapfogalmak.
A készülékek {ltal{nos jellemzése.
Szersz{mbefogó, szersz{mbe{llító és szersz{mvezető készülékek.
Forg{csoló alapelj{r{sok.
A forg{csoló alapelj{r{sok gépei, szersz{mai, élgeometri{ja, szabv{nyai.
Szersz{m és gép kiv{laszt{sa.
Technológiai adatok meghat{roz{sa (fajlagos forg{csoló erő, forg{csol{si
teljesítmény, stb.).
Az élettartamot befoly{soló tényezők.
Az eszterg{l{s technológi{ja.
A gyalul{s, vésés technológi{ja.
A fúr{s, furatmegmunk{l{s technológi{ja.
A mar{s technológi{ja.
A köszörülés technológi{ja.
Aggreg{t célgépek, gépsorok.
Lemezmegmunk{l{sok.
A fogaz{s, a fogaskerékgy{rt{s technológi{ja.
Finomfelületi megmunk{l{sok.
Korszerű technológi{k a megmunk{l{sokban: ultrahang, lézer, stb..
Elérhető pontoss{g és felületi érdesség.
Az egyes forg{csoló elj{r{sok biztons{gtechnikai követelményeinek előír{sa.
A forg{csoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő sz{mít{sa a különböző
technológi{k esetében.
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10.3.2. Anyagv{laszt{s
32 óra
Az ipari vasötvözetek csoportosít{sa:
Az ötvözők és szennyezők hat{sa az acélok tulajdons{gaira.
Az acélok oszt{lyoz{sa és jelölései a MSZ és EN szerint.
A vas- és acélöntvények oszt{lyoz{sa és jelölései a MSZ és EN szerint.
Az alumínium ötvözőanyagai, ötvözeteinek oszt{lyoz{sa és jelölései az MSZ és
EN szerint.
A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek oszt{lyoz{sa és jelölései az MSZ és EN
szerint.
Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek oszt{lyoz{sa és jelölései
az MSZ és EN szerint.
Anyagkiv{laszt{s.
Anyagok tulajdons{gai (mechanikai, technológiai).
Az anyagkiv{laszt{s műszaki, gazdas{gi szempontjai.
Az anyagok kikeresése t{bl{zatokból és szabv{nyokból.
A koh{szati félkész termékek méretszabv{nyai és műszaki sz{llít{si előír{sok.
Az anyagok összetétele, mechanikai, technológiai, szövetszerkezeti
tulajdons{gai, szabv{nyok haszn{lat{val való kiv{laszt{sa.
A gazdas{gos anyagfelhaszn{l{st és a megkív{nt mechanikai tulajdons{gokat
biztosító előgy{rtm{ny kiv{laszt{sa t{bl{zatok haszn{lat{val.
A gy{rt{shoz szükséges szersz{m anyagminőségének helyes megv{laszt{sa.
Az anyag mechanikai és technológiai tulajdons{gainak (keménység,
kop{s{llós{g, egyneműség, feszültségmentesség, szemcseméret,
szemcseszerkezet) célir{nyos megv{laszt{sa.
A legjobban megfelelő hűtő- és kenőanyagok kiv{laszt{sa.
10.3.3. Forg{csoló alapelj{r{sok tervezése
32 óra
Technológiai dokument{ció (műveletterv, műveleti sorrendterv,
műveletir{nyít{si terv) készítése.
Az alkatrészgy{rt{shoz szükséges anyag, félgy{rtm{ny meghat{roz{sa.
A szersz{m, gép, készülék, mérő- és ellenőrzőeszközök előír{sa.
A gy{rt{sra, szerelési és javít{si technológi{ra vonatkozó munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi utasít{sok előír{sa.
Szil{rds{gi sz{mít{sok végzése.
Az anyag mechanikai tulajdons{gainak megv{ltoztat{s{t előidéző hőkezelő
technológia kiv{laszt{sa, előír{sa.
Az alkatrészgy{rt{shoz szükséges forg{csoló elj{r{s helyes megv{laszt{sa.
Az egyes forg{csoló elj{r{sokhoz legjobban megfelelő hűtő–kenő anyagok
kiv{laszt{sa.
Forg{csoló alapelj{r{sok művelettervezése: a művelettervezés okm{nyai,
ügyvitele, a műveleti utasít{sok tartalma, kidolgoz{sa.
A helyzet-meghat{roz{s és a b{zisok szerepe.
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A technológiailag helyes konstrukció kialakít{sa.
Méretl{ncok törvénye.
A méretl{nc-megold{s módszerei.
A r{hagy{s fogalma, fajt{i, jelentősége.
Gy{rt{sközi hőkezelések tervezése
Az eszterg{l{s, gyalul{s–vésés, fúr{s–furatmegmunk{l{s, mar{s forg{csol{si
adatai, szersz{mai, kiv{laszt{suk szempontjai.
A gazdas{gos technológiai adatok kiv{laszt{sa t{bl{zatból.
Elérhető pontoss{g és felületi érdességhagy{s.
Kenőanyagok, a hűtőanyagok, a hűtő-kenő anyagok kiv{laszt{sa.
A forg{csoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő sz{mít{sa.
Az esztergamunk{k művelettervezése.
Gyalul{s-vésés művelettervezése.
Fúr{s-furatmegmunk{l{s művelettervezése.
Mar{s művelettervezése.
10.3.4. CNC alapismeretek
32 óra
A szersz{mgépek {ltal{nos fejlődése és automatiz{l{sa.
NC–CNC-technika.
Az NC-CNC gépek {ltal{nos jellemzése.
A gépiparban alkalmazott NC–CNC vezérlések programoz{s{nak {ltal{nos
szab{lyai.
A kontúrleír{s lehetőségei.
Geometriai inform{ciók meghat{roz{sa.
CNC-programoz{s.
Méretmegad{si módok: abszolút, növekményes (inkrement{lis).
A CNC-gépek koordin{ta-rendszerei.
A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltol{s.
Szersz{mkorrekció.
Útinform{ciók jellegzetes mozg{stípusokn{l és gépeknél.
A DIN 66025 utasít{skészlete
– programtechnikai utasít{sok, segédfunkciók: M
speci{lis karakterek: %; (; ); /
– útfeltételek (előkészítő funkciók): G
– útinform{ciók: (előjel) X; Y; Z
– interpol{ciós paraméterek: I; J; K
– technológiai utasít{sok: F; S; T
A mondatfelépítés szab{lyai.
CNC technológiai dokument{ciók (programlap, szersz{mlista, munkaterv),
kitöltésük módja.
Jellegzetes megmunk{l{si feladatok programoz{sa: fúr{s, furatmegmunk{l{s,
eszterg{l{s.
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Ciklusok (nagyoló ciklus), menetv{gó ciklus, beszúr{s programoz{sa, simító
eszterg{l{s.
P{lyavezérlésű marógép programoz{sa.
Technológiai dokument{ciók (felfog{si terv, szersz{m útterv stb.) készítése.
10.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

10.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
10.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

oszt{ly
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

10.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x
x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Alkatrészrajz értelmezése
Alkatrészrajz készítése leír{sból
Össze{llít{si rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x

x

-

x
x

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

x

x

-

x

-

10.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

11. Forg{csol{si alapismeretek gyakorlat tant{rgy

256 óra

11.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Forg{csol{si alapismeretek gyakorlat célja, az elméleti tud{s ismeretében a
gyakorlati felhaszn{l{si megold{sok megismerése, haszn{lata.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem és a Gépészeti alapozó
feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti kerettanterv matematika,
kémia, fizika témaköreinek haszn{lata.
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11.3.

Témakörök
11.3.1. Forg{csol{si alapismeretek
Szersz{m és gép kiv{laszt{sa.
Az élettartamot befoly{soló tényezők.
Forg{csoló alapelj{r{sok művelettervezése.
Az eszterg{l{s gyakorlata, technológi{ja.
A gyalul{s, vésés gyakorlata technológi{ja.
A fúr{s, furatmegmunk{l{s gyakorlata technológi{ja.
A mar{s gyakorlata, technológi{ja.
A köszörülés gyakorlata, technológi{ja.
Lemezmegmunk{l{sok
Gy{rt{sközi hőkezelések tervezése.
Az eszterg{l{s, gyalul{s–vésés, fúr{s–furatmegmunk{l{s, mar{s
forg{csol{si adatai, szersz{mai, kiv{laszt{suk szempontjai.
A hegesztés {ltal{nos jellemzése.
G{zhegesztés és l{ngv{g{s gyakorlata, technológi{ja.
Az ívhegesztés gyakorlata, technológi{ja.
A különböző sajtoló hegesztés technológi{i.
A forraszt{s alapelve, technológi{ja.
A ragaszt{s elve, folyamata, gyakorlati megvalósít{sa.

96 óra

11.3.2. CNC programoz{s
Egyszerű CNC programok készítése.
Kontúrleír{sok.
Ciklusok, nullponteltol{sok.
Szimul{ciós szoftver, vezérlés-szimul{tor.
Szersz{mbemérés, korrekciós adatok meghat{roz{sa.
Méretmegad{si módok: abszolút, növekményes (inkrement{lis).
A CNC-gépek koordin{ta-rendszerei.
A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltol{s.
Szersz{mkorrekció.
Útinform{ciók jellegzetes mozg{stípusokn{l és gépeknél.
A DIN 66025 utasít{skészlete
– programtechnikai utasít{sok, segédfunkciók: M
speci{lis karakterek: %; (; ); /
– útfeltételek (előkészítő funkciók): G
– útinform{ciók: (előjel) X; Y; Z
– interpol{ciós paraméterek: I; J; K
– technológiai utasít{sok: F; S; T

64 óra
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11.3.3.
CNC gy{rt{s
96 óra
A CNC-gépek koordin{ta-rendszerei.
CNC-gép felépítése, működése, részegységei.
A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltol{s.
Szersz{mkorrekció.
Útinform{ciók jellegzetes mozg{stípusokn{l és gépeknél.
A DIN 66025 utasít{skészlete:
– programtechnikai utasít{sok, segédfunkciók: M
speci{lis karakterek: %; (; ); /
– útfeltételek (előkészítő funkciók): G
– útinform{ciók: (előjel) X; Y; Z
– interpol{ciós paraméterek: I; J; K
– technológiai utasít{sok: F; S; T
A mondatfelépítés szab{lyai.
CNC technológiai dokument{ciók (programlap, szersz{mlista, munkaterv),
kitöltésük módja.
Jellegzetes megmunk{l{si feladatok programoz{sa: fúr{s,
furatmegmunk{l{s, eszterg{l{s.
Ciklusok (nagyoló ciklus), menetv{gó ciklus, beszúr{s programoz{sa, simító
eszterg{l{s.
A vezérlés felépítése, működése:
– a vezérlés főbb részei
– a vezérlő kezelése
– a vezérlő üzenetei.
CNC-szersz{mgép kezelési műveletei.
A szersz{mgép üzembe helyezése.
Az üzemmódok jellemzői és alkalmaz{sa.
Biztons{gtechnikai tudnivalók.
Gy{rt{s CNC gépen.
11.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

11.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
11.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

pontosít{sa)
-

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

11.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Képi inform{ciók körében
Alkatrészrajz értelmezése
Alkatrészrajz készítése leír{sból
Össze{llít{si rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
CNC-s szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.3.

Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Vizsg{lati tevékenységek körében
Geometriai mérési gyakorlat

X
X
X
X

11.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10170-12 azonosító sz{mú
Gy{rt{stervezés és gy{rt{sir{nyít{s
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10170-12 azonosító sz{mú Gy{rt{stervezés és gy{rt{sir{nyít{s megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k.

Szereléstechnológia

CAD rajzol{s

Korszerű szersz{mgépek

Gy{rt{sir{nyít{s

Gy{rtócella

CAD rajzol{s

Képlékenyalakít{s

Gy{rt{stervezés

10170-12
Gy{rt{stervezés és gy{rt{sir{nyít{s

Szereléstechnológia

Gy{rt{stervezés és
gy{rt{sir{nyít{s

Gy{rt{stervezés

Gy{rt{stervezés
és
gy{rt{sir{nyít{s
gyakorlat

FELADATOK
Szil{rds{gi sz{mít{sokat végez MKGS
(munkadarab-készülék-gép-szersz{m)
rendszerben
A technológia jellegének megfelelő sz{mít{sokat
végez, technológiai adatokat meghat{roz
Meghat{rozza és kiv{lasztja a szersz{m- és
gépszükségletet (szersz{mgép, alakítógép)
Meghat{rozza a megmunk{l{si r{hagy{sokat,
műveleti tűréseket
Anyagszükségletet, előgy{rtm{nyt (félgy{rtm{ny)
meghat{roz, kiv{laszt
Az alkatrészgy{rt{shoz szükséges anyag,
félgy{rtm{ny, szersz{m, gép, készülék, mérő- és
ellenőrzőeszközöket előírja
Az anyag mechanikai tulajdons{gainak - célnak
megfelelő - megv{ltoztat{s{t biztosító hőkezelő
technológi{t kiv{lasztja, előírja
Méretl{nc sz{mít{sokat végez, b{zisv{lt{st
alkalmaz
Alakító erőt sz{mít képlékeny hidegalakít{s
esetében
Hűtő- és kenőanyagot kiv{laszt
A géprajz, valamint a gépgy{rt{s-technológia
jelképes {br{zol{sait alkalmazza
A gy{rt{s technológiai folyamat{t össze{llítja
Technológiai dokument{ciót (műveletterv,
műveleti sorrendterv, műveletir{nyít{si terv,
vizualiz{lt műveleti utasít{s, ellenőrzési utasít{s
stb.) készít
Szerelési dokument{ciót össze{llít, szerelési
tevékenységet ir{nyít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gondoskodik a folyamatos termeléshez szükséges
anyag-, segédanyag-, gép-, szersz{m-, készülék-,
mérőeszköz- és energiaell{t{sról
Alkatrészgy{rt{s végrehajt{s{t ir{nyítja
A technológiai fegyelem betart{s{t és betart{s{nak
folyamatoss{g{t ellenőrzi
A gy{rt{s sor{n felhaszn{lt anyagok,
segédanyagok, gépek, mérőeszközök műszaki
paramétereit folyamatosan ellenőrzi
Részt vesz a gy{rthatós{gi vizsg{latban, a
sorozatgy{rt{st megelőző gy{rt{si f{zisokban
(kísérleti, prototípus, nullszéri{s gy{rt{sban),
megszervezi a próbaüzemeltetés körülményeit
Nem szabv{nyos gy{rtóeszközökhöz szersz{m- és
készülékszerkesztést és készülékgy{rt{st igényel
Gazdas{gos gy{rt{si módot (sorozatnagys{g)
meghat{roz
Dokument{ciós tevékenységet l{t el
CNC-programot készít CAM program
segítségével
Felhaszn{lói programokat (CAD, CAD-CAM,
irodai programcsomag stb.) haszn{l
CNC-programot készít
Felhaszn{lói programok
Egyszerűbb szil{rds{gi méretezési elj{r{sok
(mechanika)
Geometriai méretek kisz{mít{sa
Gépelemek, géptan
Gy{rt{stechnológiai rajzjelek
Hegesztési rajzjelek, varrat{br{zol{sok
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése
CAD program segítségével
Szabv{nyok haszn{lata
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantart{si
útmutatók
Technológiai dokument{ciók
Szerelési csal{dfa
A gy{rt{si hib{k fajt{i és ezek eredete
A tűrések sz{rmaztat{sa
A b{zisok, r{hagy{sok szerepe a gy{rt{si
folyamatban
B{zis megv{laszt{s{nak szempontjai, b{zisv{lt{si
műveletek
Szabv{nyos ipari anyagok
Segédanyagok (hűtő, kenő)
Elő- és félgy{rtm{ny kiv{laszt{si szempontjai
Egyetemes készülékelemek alkalmaz{sa
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A hidegalakít{s fogalma, v{ltozatai, eszközei, főbb
paraméterei, a hidegalakít{s tervezési elvei
A gy{rt{si elj{r{sok biztons{gtechnik{ja
A forg{csoló elj{r{sok alkalmaz{si területei,
szersz{mai, gépei, főbb paraméterei, az elérhető
pontoss{g, felületi érdesség lehetőségei
Hőkezelési technológi{k
Szerelési technológi{k
Tribológiai ismeretek
Sz{mítógéppel t{mogatott technológi{k (CIM
rendszerek) főbb moduljai, ezek feladata
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12. Gy{rt{stervezés és gy{rt{sir{nyít{s tant{rgy

208 óra

12.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Gy{rt{stervezés és gy{rt{sir{nyít{s elméleti tant{rgy célja, hogy a szakmai
alapozó tant{rgyakban megszerzett ismereteket kibővítse, valamint növelje a
tanulók j{rtass{g{t a gépipari tervezések megvalósít{s{ban.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem és a Gépészeti alapozó
feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti kerettanterv
matematika, kémia, fizika, informatika vonatkozó témaköreinek haszn{lata.
12.3.

Témakörök
12.3.1. Gy{rt{stervezés
32 óra
A gy{rt{stervezés, gy{rt{s-előkészítés feladatai.
A technológiai folyamatok gazdas{goss{gi követelményei.
Gy{rt{si rendszerek összefüggése.
A gy{rt{sautomatiz{l{s ir{nyai, lehetőségei.
A gy{rt{stervezés dokument{ciói.
A technológiai tervezés előkészítése.
Az alkatrészek elemzése gy{rthatós{gi szempontból.
A technológiai folyamat elvi v{zlata.
A technológiai folyamat műveleti sorrendjének meghat{roz{sa, tervezése.
Technológiai paraméterek sz{mít{sa.
A különböző megmunk{l{si módokhoz az alkalmazandó technológia
előír{sa.
A szükséges r{hagy{sok, hozz{ad{sok sz{mít{sa.
Méretek és tűrések meghat{roz{sa.
B{zisv{laszt{s.
A munkadarab helyzet-meghat{roz{sa.
A szersz{mv{laszt{s szabv{nyok felhaszn{l{s{val.
A munkadarab-készülék-gép-szersz{m-rendszer elemzése.
A szükséges hőkezelések megtervezése.
A gazdas{goss{g figyelembevételével az előgy{rtm{ny kiv{laszt{sa.
A technológiai folyamat elvi v{zlat{nak kidolgoz{sa, amelynek sor{n
elemzi az alkatrész rajz{n szereplő előír{sokat, az egyes gy{rt{si
elj{r{sokkal teljesíthető paramétereket, a szükséges technikai és gazdas{gi
feltételeket.
A technológiai folyamat műveleti sorrendjének, a technológiai folyamatot
alkotó egyes műveletek megtervezése.
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Az egyes műveletek előtti {llapot meghat{roz{sa a szükséges r{hagy{sok,
hozz{ad{sok, valamint műveleti méretek és tűrések felvételével.
A szersz{m típus{nak, anyag{nak, méretének kiv{laszt{sa.
A gy{rt{s sor{n leggyakrabban előforduló hib{k és azok mértéke.
Fő- és mellékidők kisz{mít{sa.
A gy{rt{stervezés dokument{ciói.
12.3.2. Szereléstechnológia
32 óra
A szerelés alapfogalmai.
A gy{rt{si és a szerelési költségek kapcsolata.
A szerelési csal{dfa felépítése, elemei.
A szerelési v{zlat, szerelési módszerek, a szerelés szervezése, a
szerelőüzemek tervezésének szempontjai.
A géprajz jelképes {br{zol{sainak alkalmaz{sa.
Jellegzetes szerelési elj{r{sok technológi{ja.
Technológiai dokument{ció (műveletterv, műveleti sorrendterv, szerelési
utasít{s, ellenőrzési utasít{s stb.) készítése.
Szersz{m, eszköz és segédanyag-szükséglete, alkalmaz{si területe.
Kötések létrehoz{sa: sajtolókötés, zsugorkötés, anyaggal- és alakkal z{ró
kötések, csavarkötés.
Hegesztés, forraszt{s fogalma.
A hegesztési varrat és a kötés kialakul{sa.
Hegesztési hib{k.
A hegesztő elj{r{sok csoportosít{sa, biztons{gtechnik{ja.
G{zhegesztés, l{ngv{g{s technológi{ja.
Villamos ívhegesztés technológi{ja.
Ellen{ll{shegesztés technológi{ja.
Forraszt{s.
Kiegyensúlyoz{s elve, folyamata.
A szerelés gépei.
Szerelési tervek készítése.
Szerelési dokument{ció össze{llít{sa.
A szerelőmunk{k minőségi ellenőrzése, végellenőrzés.
A szerelési és javít{si technológi{ra vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi utasít{sok előír{sa.
12.3.3. Képlékenyalakít{s
32 óra
A forg{csol{snélküli alakító technológi{k csoportosít{sa, jellemzése.
A képlékenyalakít{s elméleti alapjai.
Melegalakító elj{r{sok:
- Kov{csol{s és sajtol{s.
- Hengerlés.
- Csőgy{rt{s, melegfolyat{s.
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Öntési elj{r{sok.
Öntvényhib{k, az öntvénygy{rt{s balesetvédelmi előír{sai.
Kov{csol{s.
A hengerlés szersz{mai, gépei.
A hengerlés technológi{ja.
A hegesztés {ltal{nos jellemzése.
G{zhegesztés és l{ngv{g{s technológi{ja.
Az ívhegesztés technológi{ja.
A különböző sajtoló hegesztés technológi{i.
A forraszt{s alapelve, technológi{ja.
A ragaszt{s elve, folyamata.
A porkoh{szat.
Anyagszükséglet, előgy{rtm{ny (félgy{rtm{ny) meghat{roz{sa,
kiv{laszt{sa képlékeny alakít{skor.
Az alakító erő sz{mít{sa képlékeny hidegalakít{s esetében.
A forg{csnélküli alakító elj{r{sok tervezési szempontjai.
A szersz{mok üzemeltetésének feltételei, az üzemeltető gépek,
biztons{gtechnikai követelmények.
A szersz{mok {ltal{nos felépítése, jellemzői (a bélyeg vezetése, az egyszerre
végzett műveletek szerint, az elérhető pontoss{g).
Az optim{lis v{górés, a szersz{melemek tűrése, gazdas{gos
anyagfelhaszn{l{s, s{vterv, a szersz{m nyom{sközéppontja.
A mélyhúzó-szersz{mok (r{ncfogó nélküli szersz{mok, r{ncfogós
szersz{mok, r{ncfogó.
Típusok, sorozatszersz{mok, kombin{lt szersz{mok, a húzóélek
lekerekítése, a húzórés, az alakadó elemek gy{rt{si tűrése és kivitele).
12.3.4. CAD rajzol{s
16 óra
CAD-CAM rendszerek elvének ismertetése.
A rendelkezésre {lló CAD program megismerése.
A CAD program lehetőségeinek kihaszn{l{sa az alkatrészek tervezésekor.
CAD rajzol{s, rajzdokument{ció készítése a műszaki {br{zol{s
szab{lyainak haszn{lat{val.
Egy CAD/CAM-oktató szoftveren keresztül a tanulók megismertertése a
sz{mítógéppel segített tervezés és gy{rt{s alapelemeivel.
A munkadarabok oktatószoftveren történő sz{mítógépes grafikus rajzol{sa.
A hardver és szoftver alapjai a gy{rt{si részben.
Az oktató sz{mítógépes szoftverrel a megmunk{ló program elkészítése,
szimul{ciós és adat{tviteli lehetőséggel.
Az oktató szoftver segítségével munkadarabok CAD/CAM-gy{rt{si
folyamat{nak lépéseinek szimul{l{sa.
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12.3.5. Gy{rtócella
32 óra
A CIM – gy{rtócella.
Felhaszn{lói programok (CAD, CAD-CAM, irodai programcsomag stb.)
ismerete, haszn{lata a gépészeti gyakorlatban.
Az automatiz{lt gy{rt{s bemutat{sa, egy CIM-rendszeren történő
munkadarabgy{rt{s folyamata.
A munkadarabok tervezési, gy{rt{si, ellenőrzési lépései, megvalósít{s{nak
lehetséges módja.
Egy adott CAD/CAM-program felépítés,, alkalmaz{s{nak lehetősége egy
gy{rtócell{ban készítendő darab megmunk{l{sakor.
CNC-gépek összekapcsol{si feltételei, ipari robottal történő gépkiszolg{l{s
alapvető megold{sai.
A sz{mítógéppel vezérelt gy{rt{s szakkifejezéseinek meghat{roz{sa ( CIM,
CAD, CAE, CAP, CNC, CAM, CAQ, PPS, CAD/CAM rendszer).
Az egyes gy{rtm{nyok, gy{rtócell{k végtermékeinek CAD/CAM tervezése.
Gy{rt{si folyamat meghat{roz{sa.
CNC-gépek CAD/CAM csatol{sa, be{llít{si, paraméterezési, szersz{moz{si
alapismeretek.
FMS-alkatrészprogramok készítése integr{lt CAD/CAM
tervezőrendszerekkel.
Az egyes munkadarabok termelési folyamatba illesztése: termelékenységi,
jövedelmezőségi kérdések elemzése.
FMS.
Az FMS mint a CIM alrendszere.
Egy teljes CIM-rendszer elemzése.
A gy{rtócell{ra vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
utasít{sok előír{sa.
12.3.6. Gy{rt{sir{nyít{s
32 óra
Gazdas{gi, pénzügyi és jogi alapfogalmak.
A Polg{ri törvénykönyv.
V{llalati és v{llalkoz{si form{k.
V{llalkoz{s beindít{s{nak hatós{gi, személyi, t{rgyi és pénzügyi feltételei.
Adójogszab{lyok.
Adóz{si {ltal{nos ismeretek (fogalmi meghat{roz{sok, alapfogalmak).
Személyi jövedelemadó.
T{rsas{gi adó.
[ltal{nos forgalmi adó.
V{llalkozói szerződések tartalma és formai követelményei.
Beruh{z{si tevékenységek folyamata.
V{llalkoz{s gazdas{gi helyzetét meghat{rozó külső és belső tényezők.
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Munkahelytervezés, szervezés kérdései.
Anyaggazd{lkod{s folyamatai, a folyamatos anyagell{t{s feltételei.
Létsz{melemzés módszerei és mutatói.
A költségek értelmezése a v{llalkoz{sokn{l.
A költségelemzés.
V{llalkoz{sok pénzforgalma.
V{llalkoz{sok és a bankrendszer kapcsolata.
Banki tevékenységek a v{llalkoz{sok működésében (bankügyletek).
Üzleti terv készítése.
V{llalkoz{sok nyilv{ntart{sai, gazdas{gi tevékenységük elemzése,
tervezése.
Munkajogi kérdések.
A Munka törvénykönyve.
Munk{ltató és a munkav{llaló jogai és kötelességei.
Vezetési stílusok.
Kommunik{ció a v{llalkoz{s sor{n.
T{rgyal{sok, értekezletek, megbeszélések levezetése.
12.3.7. Korszerű szersz{mgépek
32 óra
CNC-gép felépítése, működése, részegységei.
A vezérlés felépítése, a vezérlés főbb részei, a vezérlő kezelése, a vezérlő
üzenetei.
FMS-megmunk{ló cell{k.
FMS-szersz{moz{s, készülékezés.
CNC-géptípusok, jellemzőik, programoz{si saj{toss{gok, rendszerbe
illesztési (INPUT-OUTPUT) jelek ismertetése, adat{tviteli be{llít{sok.
Az ellenőrzés végrehajt{sa.
Pozicion{l{s a szersz{mgépeken.
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés).
Az üzemmód kiv{laszt{sa.
Referenciapont felvétele.
Az ellenőrzés paramétereinek be{llít{sa.
A grafikus ellenőrzés szab{lyai
A megmunk{l{s CNC-programj{nak ellenőrzése.
Nullponteltol{s megad{sa a szersz{mgépeken, nullpont-t{rolók.
Szersz{mkorrekció megad{sa a szersz{mgépeken.
Pozíciókijelző jelentése a szersz{mgépeken.
A CNC-gép be{llít{sa az új munkadarab gy{rt{s{ra.
Bonyolult megmunk{ló program betöltése m{gneslemezről vagy
sz{mítógépes adat{tviteli rendszeren keresztül.
A megmunk{ló program grafikus ellenőrzése.
Programfuttat{s végzése forg{csol{s nélkül.
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Cella kiszolg{ló robot: betanít{si, programoz{si mód ismertetése, adat,
programkezelés, tov{bbít{s, t{rol{s lehetőségei, robot érzékelők fajt{i,
működésük, bekötési jellemzőik, munkadarab-, szersz{m-megfogó
szerkezetek, egyéb (pl. szerelőrobotok).
Az adott szimul{ciós szoftver filozófi{ja, felépítése és kezelése.
Az adott vezérlésszimul{tor beüzemelése, kezelése programbeviteli,
tesztelési szinten.
12.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

12.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
12.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

oszt{ly
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

12.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.2.
1.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa

X
X
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

1.4.
1.5.
1.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.3.

jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Képi inform{ciók körében
Alkatrészrajz értelmezése
Alkatrészrajz készítése leír{sból
Össze{llít{si rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
CNC-s szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsg{lati tevékenységek körében
Geometriai mérési gyakorlat

X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

12.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

13. Gy{rt{stervezés és gy{rt{sir{nyít{s gyakorlat tant{rgy
64
óraA tant{rgy tanít{s{nak célja
A Gy{rt{stervezés és gy{rt{sir{nyít{s gyakorlat tant{rgy célja, hogy a szakmai
alapozó tant{rgyakban megszerzett ismereteket kibővítse, valamint növelje a
tanulók j{rtass{g{t a gépipari tervezések megvalósít{s{ban.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem és a Gépészeti alapozó
feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti kerettanterv matematika,
kémia, fizika és az informatika vonatkozó témaköreinek haszn{lata.
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13.3.

Témakörök
13.3.1. Gy{rt{stervezés
32 óra
A technológiai tervezés adott munkadarab elkészítéséhez.
Az alkatrészek elemzése gy{rthatós{gi szempontból.
A technológiai folyamat műveleti sorrendje.
A szükséges r{hagy{sok, hozz{ad{sok sz{mít{sa.
Méretek és tűrések meghat{roz{sa.
B{zisv{laszt{s.
A szersz{mv{laszt{s szabv{nyok felhaszn{l{s{val.
A munkadarab-készülék-gép-szersz{m-rendszer elemzése.
Technológiai paraméterek sz{mít{sa, kiv{laszt{sa.
A rendelkezésre {lló CAD program felhaszn{l{s{val alkatrészrajzok
készítése.
Az alkatrészek CAD/CAM-gy{rt{si folyamat{nak megtervezése.
13.3.2. CAD rajzol{s
16 óra
A rendelkezésre {lló CAD program megismerése.
A CAD program lehetőségeinek haszn{l{sa az alkatrészek rajzol{sakor.
CAD rajzol{s, rajzdokument{ció készítése a műszaki {br{zol{s
szab{lyainak haszn{lat{val.
A munkadarabok oktatószoftveren történő sz{mítógépes grafikus rajzol{sa.
Az oktató sz{mítógépes szoftverrel a megmunk{ló program elkészítése,
szimul{ciós és adat{tviteli lehetőséggel.
Az oktató szoftver segítségével munkadarabok CAD/CAM-gy{rt{si
folyamat{nak lépéseinek szimul{l{sa.
13.3.3. Szereléstechnológia
16 óra
Jellegzetes szerelési elj{r{sok technológi{ja.
Kötések létrehoz{sa: sajtolókötés, zsugorkötés, anyaggal- és alakkal z{ró
kötések, csavarkötés.
A hegesztési varrat és a kötés kialakul{sa.
Hegesztési hib{k.
G{zhegesztés, l{ngv{g{s technológi{ja.
Villamos ívhegesztés technológi{ja.
Ellen{ll{s-hegesztés technológi{ja.
Forraszt{s.
Szerelési dokument{ció össze{llít{sa.
A szerelőmunk{k minőségi ellenőrzése, végellenőrzés.
A szerelési és javít{si technológi{ra vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi utasít{sok előír{sa.
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13.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

13.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
13.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

oszt{ly
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

13.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
3.
3.1.
3.2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Képi inform{ciók körében
Alkatrészrajz értelmezése
Alkatrészrajz készítése leír{sból

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

X
X
X
X
X
-
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3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.3.

Össze{llít{si rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
CNC-s szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsg{lati tevékenységek körében
Geometriai mérési gyakorlat

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

13.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10171-12 azonosító sz{mú
Karbantart{s és üzemvitel
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10171-12 azonosító sz{mú Karbantart{s és üzemvitel megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k.
Szersz{mgépek

Szersz{mgépek

karbantart{sa

karbantart{sa gyakorlat

Villamos gépek

Ir{nyít{stechnika

Géptelepítés

Szersz{mgépek
karbantart{sa

Villamos gépek

Ir{nyít{stechnika

Géptelepítés

Karbantart{s és üzemvitel

Szersz{mgépek
karbantart{sa

10171-12

FELADATOK
Meghat{rozza a gépkönyvi előír{sok és
az üzemi viszonyok alapj{n a tényleges
karbantart{si igényeket
Részt vesz a karbantart{si tevékenységek
megtervezésében és ütemezésében
Össze{llítja a karbantart{si útmutatót a
gépkönyvi előír{sok alapj{n
Együttműködik a karbantart{si
részfeladatok elvégzésében (szerelés,
alkatrészgy{rt{s, felületkezelés)
Kézzel és géppel végzett műveletekkel a
karbantart{sn{l és javít{sn{l alkalmazott
technológi{kat elvégzi
Részt vesz a karbantart{st követő
gép{tvételben
Részt vesz az új technológi{k
bevezetésében
Részt vesz az új, vagy {ttelepített gépek,
berendezések üzembehelyezési
folyamatainak végrehajt{s{ban
Részt vesz a szükséges energi{k,
alkatrészek, alap- és segédanyagok
mennyiségének meghat{roz{s{ban
Együttműködik a teljes körű hatékony
karbantart{si rendszer (TPM)
kialakít{s{ban
Együttműködik gépek diagnosztikai
rendszereinek kialakít{s{ban és
működtetésében
Kezeli az automatiz{lt berendezéseket
Egyszerű pneumatikus és hidraulikus
kapcsol{si rajzot készít
Kapcsol{si rajz alapj{n egyszerű
pneumatikus és hidraulikus kapcsol{st

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
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x

x

x
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x
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x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

{llít össze
Egyszerű pneumatikus és hidraulikus
rendszereknél műszeres ellenőrzést,
hibafelt{r{st, javít{st végez

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése,
készítése
Diagramok olvas{sa, értelmezése,
készítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szabv{nyok haszn{lata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gy{rt{si utasít{sok értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési,
karbantart{si útmutatók
Elektrotechnika
Mérési utasít{s
Gépelemek
Ívhegesztés, g{zhegesztés biztons{gi
ismeretei
Ívhegesztés, g{zhegesztés
környezetk{rosító hat{sa
Hegesztés befejezésének tűzvédelmi
előír{sai
Korrózióvédelem
Anyagmozgat{s munkabiztons{gi
szab{lyai
Emelő- és sz{llítógépek üzembiztons{gi
szab{lyai
Érintésvédelmi alapismeretek
Szersz{mok, kézigépek biztons{gi
ismeretei
Gépüzemeltetés munkabiztons{gi
szab{lyai
Gépipari diagnosztikai rendszerek
ismerete
Ir{nyít{stechnikai alapfogalmak

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Jelképek értelmezése
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x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek
jellemzői, elemei, működési elvei
Folyamat{br{k olvas{sa, értelmezése

x

Hidraulikus energia{talakítók
Hidraulikus mérő-, szab{lyzókörök és

232

vezérlések
Hidraulikus t{pegységek
Pneumatikus ir{nyítóelemek és
kiegészítők
Pneumatikus mérő-, szab{lyzókörök és
vezérlések
Pneumatikus végrehajtó elem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PLC alapismeretek

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépkönyv, kezelési, szerelési,
karbantart{si útmutató haszn{lata
Műszaki t{bl{zatok kezelése
[ltal{nos minőségű hegesztett kötés
készítése
Mérőeszközök, mérőműszerek
haszn{lata
Folyamat{br{k olvas{sa értelmezése
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SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Szab{lykövetés
Térl{t{s
Szakmai igényesség
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T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g
Ir{nyít{si készség
Szervezőkészség

x
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MÓDSZERKOMPETENCI[K
Ismeretek helyén való alkalmaz{sa
Tervezés
Döntésképesség
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14. Szersz{mgépek karbantart{sa tant{rgy
128 óra
14.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Szersz{mgépek karbantart{sa elméleti tant{rgy célja, hogy a gépészet szakmai
területén alkalmazott gépek, berendezések, eszközök folyamatos működésének
biztosít{s{t megismertesse a tanulókkal. Ennek birtok{ban a tanulók képesek
lesznek a megfelelő szersz{mgép kiv{laszt{s{ra, ellenőrzésére.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem, a Gépészeti alapozó
feladatok, a Mérőtermi feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti
kerettanterv matematika, kémia, fizika és az informatika vonatkozó
témaköreinek haszn{lata.
14.3.

Témakörök
14.3.1. Szersz{mgépek karbantart{sa
32 óra
A karbantart{si folyamat megtervezése a gépkönyv alapj{n.
Karbantart{s elmélete, az üzemfenntart{s szükségessége, műveletei.
A karbantart{s jelentősége, a karbantart{s új értelmezése.
A karbantart{si rendszer műszaki eszközei, a karbantart{si műveletek
definíciói.
Karbantart{si stratégi{k.
Az RCM megbízhatós{g központú karbantart{s és a TPM teljes körű
hatékony karbantart{s.
A karbantart{sn{l alkalmazott részfeladatok (szerelés, alkatrészek gy{rt{sa,
feleletvédelem).
A szerelés gépei, szersz{mai.
Szerelési tervek készítése: szerelési sorrendterv, szerelési műveletterv,
szerelési műveleti utasít{s.
Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javít{sa.
Gépelemek szerelésének szempontjai műveletközi ellenőrzések.
A javít{sn{l alkalmazott technológi{k.
Anyagmozgat{s szereléskor.
Biztons{gtechnikai követelmények kialakít{sa szereléskor.
A szerelőmunk{k minőségi ellenőrzése, értékelése.
Forg{csoló szersz{mgépek karbantart{sa.
A szersz{mgépek karbantart{s{n{l alkalmazott szersz{mok, készülékek,
műszerek és anyagok.
Automatiz{lt berendezések karbantart{sa a gépkönyv alapj{n.
Pneumatikus és hidraulikus rendszerek ellenőrzése, hibafelt{r{sa, javít{sa.
Új technológi{k bevezetésének folyamata.
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14.3.2. Géptelepítés
32 óra
Szersz{mgép {tvételi előír{sai.
A gépkönyv, a kezelési utasít{sok haszn{lata a gépek, berendezések
telepítésekor, {tvételekor.
A karbantart{st követő gép{tvétel folyamata.
A gépek, berendezések alapoz{s{nak, elhelyezésének gépkönyv szerinti
kialakít{sa.
A gépek, berendezések szükségszerű rezgéscsillapít{s{nak megvalósít{sa.
A működéshez szükséges energiaell{t{s kialakít{sa.
Az automatiz{lt berendezések kezelése.
A pneumatikus és hidraulikus rendszerek kialakít{sa, ellenőrzése.
Saj{tpontoss{gi vizsg{latok.
Esztergagép saj{t pontoss{g{nak vizsg{lata.
Oszlopos vagy {llv{nyos fúrógép saj{t pontoss{g{nak, merevségének
vizsg{lata.
Vízszintes marógép saj{t pontoss{g{nak vizsg{lata.
A mérési dokument{ció elkészítése.
Gépek, berendezések minőségképesség vizsg{latai: gépek be{llít{sa,
próbasorozat gy{rt{sa.
A vizsg{lt jellemzők mérési eredményének rögzítése, dokument{l{sa.
A sz{mított statisztikai jellemzők, a tűrésmező és a szór{s összehasonlít{sa
a gépkönyv előír{saival.
Az új gépek, berendezések, technológi{k telepítése.
A szükséges munkavédelmi feladatok alkalmaz{sa.
A munkabiztons{gi eszközök, felszerelések előír{sszerű haszn{lata.
14.3.3. Ir{nyít{stechnika
32 óra
Az ir{nyít{stechnika alapjai.
Az ir{nyít{si rendszer.
Az ir{nyít{s célja, jelképes {br{zol{sa.
Az ir{nyít{si folyamat jellemzése a gépészeti szakterületen.
Vezérléstechnika alapja, részei, jellemzői.
A vezérlések fajt{i.
Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések alapjai.
Pneumatikus alapvezérlések kialakít{sa, jellemzői.
Az alkalmazott pneumatikus elemek jellemzése.
Elektropneumatikus vezérlések.
A hidraulikus vezérlési rendszer felépítése, jellemzői.
A hidraulikus rendszer elemei.
Hidraulikus vezérlések.
A villamos vezérlések kialakít{sa, jellemzői.
Villamos gépek vezérlési feladatai.
A programvezérlés elve.
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Szabadon programozható vezérlők jellemzése, alkalmaz{sa.
Szab{lyoz{stechnika.
A szab{lyoz{si kör és részei.
Szab{lyoz{sok, vezérlések típusai.
A szab{lyoz{sok feloszt{sa.
Szab{lyozók kiv{laszt{sa, alkalmaz{sa.
Vezérlési, szab{lyoz{si feladatok megold{sa programozható
berendezésekkel.
Robottechnika alapjai, alkalmaz{sa a gépészet szakterületen.
A robotok felépítése, jellemzőinek meghat{roz{sa.
Az ipari robotok szerkezeti elemei.
Az ipari robotok ir{nyít{stechnik{ja (ir{nyít{si módok, vezérlő rendszerek).
14.3.4. Villamos gépek
32 óra
A transzform{torok működési elve.
Transzform{torok szerkezeti felépítése.
Üresj{r{s, terhelés, rövidz{r{s jellemzése.
H{romf{zisú kapcsol{sok.
Különleges transzform{torok: takarékkapcsol{sú transzform{tor.
Szinkrongépek szerkezeti felépítése, működési elve.
Szinkronmotorok alkalmaz{sa.
A szinkron kompenz{tor.
Az aszinkron gépek szerkezeti felépítése, működési elve.
Energia{talakul{s folyamata az aszinkron motorban.
A szlip értelmezése, meghat{roz{sa.
A kördiagram és a nyomatéki görbe értelmezése.
Aszinkron motorok (csúszógyűrűs és rövidre z{rt forgórészű) indít{sa.
Aszinkron motorok forg{sir{ny v{lt{sa.
Aszinkron motorok alkalmaz{sa.
Egyen{ramú motorok működési elve, tulajdons{gai.
Soros, p{rhuzamos és vegyes gerjesztésű motorok felépítése, jellemzése
(jelleggörbék).
Egyen{ramú motorok üzemi tulajdons{gai.
A motorok, gener{torok kiv{laszt{s{nak szempontjai.
A gépiparban alkalmazott villamos gépek.
A gépiparban alkalmazott villamos h{lózatok.
A villamos h{lózatok csoportosít{sa, jellemzői.
A h{romf{zisú szigetelt h{lózat jellemzése.
Tartalék-energia ell{t{sa.
Vil{gít{stechnikai alkalmaz{sok jellemzői.
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14.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

14.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
14.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

14.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

X
X
X
X
X
X
X
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

X
X
X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

X
X
X
X
X
X
X

14.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

15.

Szersz{mgépek karbantart{sa gyakorlat tant{rgy
128 óra
15.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Szersz{mgépek karbantart{sa gyakorlati tant{rgy célja, hogy az elméleti
ismereteket felhaszn{lva a tanulók képesek legyenek a megfelelő szersz{mgép
kiv{laszt{s{ra, ellenőrzésére, a műszaki mérések gyakorlati megvalósít{s{ra.
15.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem, a Gépészeti alapozó
feladatok, a Mérőtermi feladatok szakmai követelménymodulok. A közismereti
kerettanterv matematika, kémia, fizika és az informatika vonatkozó
témaköreinek haszn{lata.
15.3.

Témakörök
15.3.1
Szersz{mgépek karbantart{sa
32 óra
Szersz{mgép {tvételi előír{sai.
A karbantart{sn{l alkalmazott részfeladatok (szerelés, alkatrészek gy{rt{sa,
feleletvédelem) végzése.
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A szerelés gépei, szersz{mai.
Szerelési tervek készítése: szerelési sorrendterv, szerelési műveletterv,
szerelési műveleti utasít{s.
Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javít{sa.
Biztons{gtechnikai követelmények alkalmaz{sa szereléskor.
A szerelőmunk{k minőségi ellenőrzése, értékelése, dokument{l{sa.
A szersz{mgépek karbantart{s{n{l alkalmazott szersz{mok, készülékek,
műszerek és anyagok kiv{laszt{sa, haszn{lata.
Automatiz{lt berendezések karbantart{sa a gépkönyv alapj{n.
Pneumatikus és hidraulikus rendszerek ellenőrzése, hibafelt{r{sa, javít{sa.
Szersz{mgépek (eszterga-, fúró-, marógépek) saj{tpontoss{gi vizsg{latai.
Minőségképesség vizsg{latok elvégzése, dokument{l{sa.
15.3.2
Géptelepítés
32 óra
Szersz{mgép {tvételi előír{sainak alkalmaz{sa.
A gépkönyv, a kezelési utasít{sok haszn{lata a gépek, berendezések
telepítésekor, {tvételekor.
A gépek, berendezések alapoz{s{nak, elhelyezésének gépkönyv szerinti
kialakít{sa.
A gépek, berendezések szükségszerű rezgéscsillapít{s{nak megvalósít{sa.
Az automatiz{lt berendezések kezelése.
A pneumatikus és hidraulikus rendszerek kialakít{sa, ellenőrzése.
Saj{tpontoss{gi vizsg{latok végzése.
Esztergagép saj{t pontoss{g{nak vizsg{lata.
Oszlopos vagy {llv{nyos fúrógép saj{t pontoss{g{nak, merevségének
vizsg{lata.
Vízszintes marógép saj{t pontoss{g{nak vizsg{lata.
A mérési dokument{ció elkészítése.
A vizsg{lt jellemzők mérési eredményének rögzítése, dokument{l{sa.
A sz{mított statisztikai jellemzők, a tűrésmező és a szór{s összehasonlít{sa
a gépkönyv előír{saival.
A szükséges munkavédelmi feladatok alkalmaz{sa.
A munkabiztons{gi eszközök, felszerelések előír{sszerű haszn{lata.
15.3.3
Ir{nyít{stechnika
32 óra
Az ir{nyít{si folyamat jellemzése a gépészeti szakterületen.
Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések kialakít{sa.
Pneumatikus alapvezérlések megvalósít{sa.
Az alkalmazott pneumatikus elemek jellemzése.
A hidraulikus vezérlési rendszer megvalósít{sa.
A hidraulikus rendszer elemei.
A villamos vezérlések gyakorlati kialakít{sa, jellemzése.
Villamos gépek vezérlése.
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A programvezérlés elve.
Szabadon programozható vezérlők gyakorlati alkalmaz{sa.
A szab{lyoz{si kör és részeinek gyakorlati megvalósít{sa.
Szab{lyozók kiv{laszt{sa, alkalmaz{sa.
Vezérlési, szab{lyoz{si feladatok megold{sa programozható
berendezésekkel.
Robottechnika alapjai, alkalmaz{sa a gépészet szakterületen.
A robotok felépítése, jellemzőinek meghat{roz{sa, programoz{sa.
Az ipari robotok ir{nyít{stechnik{ja (ir{nyít{si módok, vezérlő rendszerek).
Mechanikus, pneumetikus, hidraulikus és villamos vezérlések gyakorlata.
Mérési dokument{ció készítése.
15.3.4
Villamos gépek
32 óra
Transzform{torok szerkezeti felépítése, mérése.
Üresj{r{s, terhelés, rövidz{r{s gyakorlati megvalósít{sa.
H{romf{zisú kapcsol{sok kialakít{sa.
Szinkronmotorok alkalmaz{sa a gyakorlatban.
A szinkron kompenz{tor.
Energia{talakul{s folyamata az aszinkron motorban.
A szlip értelmezése, meghat{roz{sa.
A kördiagram és a nyomatéki görbe felvétele, értékelése.
Aszinkron motorok (csúszógyűrűs és rövidre z{rt forgórészű) indít{sa,
mérése.
Egyen{ramú motorok alkalmaz{sa a gyakorlatban.
Soros, p{rhuzamos és vegyes gerjesztésű motorok jelleggörbéinek felvétele.
Egyen{ramú motorok üzemi tulajdons{gai.
A villamos h{lózatok kialakít{sa, jellemzői.
15.4 A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

15.5 A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói

tevékenységform{k (aj{nl{s)
15.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x
x

x

x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

x

x
x

-

x
x
x
x
x

15.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Képi inform{ciók körében
Össze{llít{si rajz elemzés, hibakeresés

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapj{n
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés ut{n
Utólagos szóbeli besz{moló

X
X
X
X
X
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

X

X
X
X
X

A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15.6

242

(Tervezet)
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 542 02

RUHAIPARI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a
XVII. KÖNNYŰIPAR
[GAZATHOZ
A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az
első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos
szakképzésben az első évfolyamra , előírt tartalom) a XVII. Könnyűipar {gazat al{bbi
szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
- 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
- 54 542 02 Ruhaipari technikus
- 54 542 03 Textilipari technikus
I.

A szakképzés jogi h{ttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
– az 54 542 02 Ruhaipari technikus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapj{n
készült.

IV.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 542 02
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A szakképesítés megnevezése: Ruhaipari technikus
A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 10. Könnyűipar
[gazati besorol{s sz{ma és megnevezése: XVII. Könnyűipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2 év
Elméleti képzési idő ar{nya: 60%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 40%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot
követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:Előírt gyakorlat:Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: szükségesek
P{lyaalkalmass{gi követelmények:-

VIII. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező
szakember alkalmazható:
Tant{rgy
-

Szakképesítés/Szakképzettség
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T{rgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések
felsorol{s{t a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza,
melynek tov{bbi részletei az al{bbiak: nincs
Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre:
Könnyűipari gy{rt{selőkészítő tervezőprogram

IX.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés m{sodik évfolyam{nak
(2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai tartalm{val, tant{rgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tant{rgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó
{gazati szakközépiskolai szakmai
tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val.

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:

évfolyam
9. évfolyam
Ögy.
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

heti
órasz{m
szabads{v
nélkül
5 óra/hét
6 óra/hét
7 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves órasz{m
szabads{v
nélkül
180 óra/év
70 óra
216 óra/év
105 óra
252 óra/év
140 óra
320 óra/év
992 óra/év
2275 óra
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heti órasz{m
szabads{vval
6 óra/hét
7 óra/hét
8 óra/hét
11 óra/hét
35 óra/hét

éves órasz{m
szabads{vval
216 óra/év
70 óra
252 óra/év
105 óra
288 óra/év
140 óra
352 óra/év
1120 óra/év
2543 óra

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti órasz{m
szabads{v
nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

éves órasz{m
szabads{v
nélkül
1116 óra/év
160 óra
992 óra/év
2268 óra

heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

35 óra/hét

(A kiz{rólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a
szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13. évfolyam{n megszervezett képzésben
az azonos tant{rgyakra meghat{rozott órasz{mok közötti csekély eltérés a
szorgalmi időszak heteinek eltérő sz{ma, és az órasz{mok oszthatós{ga miatt
keletkezik!)
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
Ágazati szakképzés
közismeret nélkül

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

9.
heti óraszám
e
gy

ögy

10.
heti óraszám
e
gy

ögy

11.
heti óraszám
e
gy

ögy

12.
heti óraszám
e
gy

1/13
heti óraszám
e
gy

ögy

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
5/13 és 2/14.
heti óraszám
e
gy

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztons{g

Munkahelyi
egészség és
biztons{g

11499-12
Foglalkoztat{s II.

Foglalkoztat{s II.

0,5

Foglalkoztat{s I.

2

11498-12
Foglalkoztat{s I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10131-12
Informatika
alkalmaz{sa a
könnyűipari
termelésir{nyít{sban
10134-12
Gy{rt{sszervezési
módszerek a
könnyűiparban

0,5

0,5

2

Termeléstervezés
Termeléstervezés
gyakorlata

Gy{rt{sszervezés

4
1

1,5

2

1
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28

7
2

1

3

4,5

28

10135-12
Könnyűiparban
alkalmazott
anyagfajt{k és
vizsg{lati
módszerek

10121-12 Szab{s
előkészítés

10122-12
Ruhaiparban
alkalmazott
anyagfajt{k

Könnyűipari
{ruismeret
Könnyűipari
{ruismeret
gyakorlat
Ruhaipari
gy{rt{stechnológia
I.
Ruhaipari
gy{rt{sszervezés
gyakorlat
Munka-, tűz- és
környezetvédelem

2

3

1

70

2

1

105

2

1

112

9

1

7

132

2

2
1

Anyag- és
{ruismeret

2,5

Anyag és
{ruismeret
gyakorlat
Szerkesztésmodellezés
10123-12
SzerkesztésGy{rtm{nyfejlesztés modellezés
és gy{rt{selőkészítés gyakorlat
a ruhaiparban
Ruhaipari
gy{rt{stechnológia
gyakorlat

1
4

4

5
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10124-12 Varrodai
gy{rt{stechnológia,
gy{rt{sszervezés és
minőség-ellenőrzés

Ruhaipari
gy{rt{stechnológia
II.
Ruhaipari
gy{rt{sszervezés
Ruhaipari
gépismeret

3

2
1
1

Minőségbiztosít{s
összes óra
összes óra

4

1
5

70

5

1
6

105

5

2
7

140

7

3
10

21

10
31

160

19

A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően- a nappali
rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabads{v) szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
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12
31

2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként

Szakmai
követelménymodulok

Tant{rgyak,
témakörök
9.

11500-12
Munkahelyi
egészség és biztons{g

e

11499-12
Foglalkoztat{s
II.

[gazati
szakközépiskolai
képzés
összes órasz{ma
9-12. évfolyam

[gazati szakközépiskolai képzés órasz{ma a közismereti
oktat{ssal p{rhuzamosan

Munkahelyi
egészség és
biztons{g
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakít{sa
Munkavégzés
személyi feltételei
Munkaeszközök
biztons{ga
Munkakörnyezeti
hat{sok
Munkavédelmi jogi
ismeretek

gy

10.
ögy

e

gy

11.
ögy

e

gy

12.
ögy

e

gy

[gazati
szakközépiskolai
képzés órasz{ma
a közismeret
nélkül
1/13.
e

gy

ögy

Szakképesítésspecifikus
szakképzés
órasz{ma
5/13. és
2/14.
e

A szakképzés
összes
órasz{ma

gy

18

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

Foglalkoztat{s II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
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16

16

4

4

4

4

11498-12
Foglalkoztat{s I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10131-12
Informatika alkalmaz{sa a könnyűipari
termelésir{nyít{sban

[ll{skeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztat{s I.

64

64

8

8

8

8

24

24

24

24

Nyelvtani
rendszerezés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkav{llalói
szókincs
Termeléstervezés

72

Termelés előkészítés

55

Folyamatszervezés

17

128

200

252

252

55

72

72

14

31

40

40

Kapcsolattart{s

29

29

40

40

Termeléstervezés

85

85

100

100

Termeléstervezés
gyakorlata

36

28

64

128

108

28

136

Termékfejlesztés és
szerkesztés

18

20

32

70

45

20

65

Ellenőrzés,
adminisztr{ció

7

2

12

21

27

2

29

Üzembiztons{g

6

2

10

18

18

2

20

Sz{mítógép
h{lózatok

5

4

10

19

18

4

22
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10134-12
Gy{rt{sszervezési
módszerek a
könnyűiparban
10135-12
Könnyűiparban alkalmazott
anyagfajt{k és vizsg{lati
módszerek

Gy{rt{sszervezés

54

72

Rakt{roz{s

54

36

10121-12
Szab{s
előkészítés

Anyagvizsg{latok

32

194

162

162

90

81

81

36

36

32

104

81

81

72

108

72

64

316

324

324

72

108

18

198

162

162

118

162

162

Folyamatszervezés
Könnyűipari
{ruismeret
Könnyűipari
anyagok
tulajdons{gai
Kezelési útmutató
készítése
Könnyűipar
{ruismeret gyakorlat
Fonal, cérna
elő{llít{si módok

36

54
36

70

36

105

36

70

18

20

18

85

64
36

112

32

56
36

56

32

427

252

132

384

200

126

66

192

227

126

66

192

Ruhaipari
gy{rt{stechnológia I.

64

64

Szab{stechnológia

48

48

16

16

Ragaszt{s
technológia
Ruhaipari
gy{rt{sszervezés
gyakorlat

64

64

Nyers{ru rakt{roz{s

24

24

Szakmai sz{mít{sok

16

16

Szab{szatszervezés

24

24

Munka-, tűz- és
környezetvédelem

32

252

32

10122-12
Ruhaiparban alkalmazott
anyagfajt{k
10123-12
Gy{rtm{nyfejlesztés és gy{rt{selőkészítés a ruhaiparban

Munkavédelem

16

16

Környezetvédelem

16

16

Anyag- és {ruismeret

80

80

Textilipari
nyersanyagok

40

40

Textíli{k, kelmék

40

40

Anyag és {ruismeret
gyakorlat

32

32

Anyagvizsg{latok

16

16

[ruismeret

16

16

Szerkesztésmodellezés

128

128

Gy{rtm{nyfejlesztés

32

32

Gy{rt{selőkészítés

96

96

Szerkesztésmodellezés
gyakorlat
Gy{rtm{nyfejlesztés
gyakorlat
Gy{rt{selőkészítés
gyakorlat
Ruhaipari
gy{rt{stechnológia
gyakorlat

128

128

24

24

104

104

160

160

Varr{salapoz{s

16

16

Alkatrészek készítése

48

48

Ruh{zati termékek
készítése

96

96

253

10124-12
Varrodai gy{rt{stechnológia, gy{rt{sszervezés és minőség-ellenőrzés

Ruhaipari gy{rt{stechnológia II.
Technológiai
alapoz{s

96

96

24

24

Terméktechnológia

72

72

Ruhaipari
gy{rt{sszervezés

64

64

Varrodai
gy{rt{sszervezés,
minőség-ellenőrzés

32

32

32

32

32

32

16

16

16

16

Minőségbiztosít{s

32

32

Minőségbiztosít{s

16

16

Minőségügyi
dokumentumok

16

16

Termeléstervezés és
ellenőrzés
Ruhaipari
gépismeret
A gy{rt{selőkészítés,
nyers{ru rakt{r,
szab{szat eszközei
Varrógépek,
varróautomat{k,
hőmegmunk{ló
berendezések

Összesen
Összesen
Elméleti órasz{mok/ar{nya
Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

144
180

36

70

180

36

216

105

180
252

72

140

224
320

96

1283

756

360

1116

160

1364 (öt évfolyamos képzésben: 1336) / 60,14 (öt évfolyamos képzésben: 58,73) %
904 (öt évfolyamos képzésben: 939) / 39,86 (öt évfolyamos képzésben: 41,27) %
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608

384
992

2268

Jelmagyar{zat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra
meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
11500-12 azonosító sz{mú
Munkahelyi egészség és biztons{g
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító sz{mú, Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k

Munkakörnyezeti
hat{sok

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztons{ga

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkahelyek
kialakít{sa

11500-12 Munkahelyi egészség és biztons{g

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztons{g

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés t{rgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkoz{si
megbetegedések h{tr{nyos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szab{lyoz{sa

x

x

Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai

x

A munkavégzés {ltal{nos személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Inform{cióforr{sok kezelése

x

Biztons{gi szín- és alakjelek

x
x

Olvasott szakmai szöveg megértése

257

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
x

x

Felelősségtudat
x

Szab{lykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatol{si készség

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
x

x

Ir{nyíthatós{g

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigy{zatoss{g
x

Helyzetfelismerés
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x
x
x

x

x

3. Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy

18 óra/18 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.13.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos
munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges kompetenci{k
elsaj{títtat{sa.
Nincsen előtanulm{nyi követelmény.
1.14.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

1.15.

Témakörök

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra/4 óra
A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége
Történeti {ttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztons{gi és
munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek megvalósít{s{ra szolg{ló
törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés személyi, t{rgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember egészségére és testi
épségére
A munkav{llalók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a
munkakörülmények
hat{sai,
a
munkavégzésből
eredő
megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei
A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és a
munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, z{rt technológia, a biztons{gi berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajt{i, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztons{g-munkaegészségügy)
Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghat{roz{sai.
1.3.2. Munkahelyek kialakít{sa
4 óra/4 óra
Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai
A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai, priorit{sok.
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Szoci{lis létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tiszt{lkodó- és mellékhelyiségek biztosít{sa,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és felülvizsg{lat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
t{vfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgat{s
Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A kézi
anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése
Rakt{roz{s
[ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és alakjelek. Hulladékgazd{lkod{s,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra/2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri alkalmass{g
orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, ir{nyít{s
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak szab{lyai.
1.3.4. Munkaeszközök biztons{ga
Munkaeszközök halmazai
Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalom meghat{roz{sa.
Munkaeszközök dokument{ciói
Munkaeszköz üzembe helyezésének,
követelményei

és a munkaeszközre

haszn{latba

2 óra/2 óra

vételének

(mint termékre)

dokument{ciós

meghat{rozott

EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok
Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g, meghib{sod{s,
biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembe helyezési elj{r{s.
Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei
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Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. [ltal{nos üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hat{sok
2 óra/2 óra
Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok valamint a
veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése
A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek biztosít{s{ban, a munkahelyi
balesetek és foglalkoz{si megbetegedések megelőzésben. A munkav{llalók
részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra/4 óra
A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és méltós{got
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló, 1993. évi XCIII. törvényben meghat{rozottak szerint a
munkavédelem alapvető szab{lyai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők ({llam, munk{ltatók, munkav{llalók) főbb feladatai. A kémiai biztons{gról
szóló, 2000. évi XXV. törvény, illetve a Korm{ny és az {gazati miniszterek
rendeleteinek szab{lyoz{si területei a tov{bbi részletes követelményekről. A
szabv{nyok, illetve a munk{ltatók helyi előír{sainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos
munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ell{tandó
feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkoz{si megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s, mint a megelőzés eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
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1.16.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
1.17.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
1.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1

magyar{zat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
h{zi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi t{rgyú
jogszab{lyok
Munkabaleset, foglalkoz{si
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x
x
x
x

1.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
2.

2.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
v{lasztott) szakma
szab{lyainak
veszélyei, {rtalmai

1.18.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

x

Munkanélküliség

x

[ll{skeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztat{s II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztat{s II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technik{kat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

V{llalkoz{st hoz létre és működtet

x

Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít

x

Di{kmunk{t végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei,
munkav{llaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k

x

x

Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka)

x

x

[ll{skeresési módszerek

x

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkav{llal{shoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és
nyugdíjbiztosít{si összefüggései

x

x

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és
p{lyav{laszt{si tan{csad{s)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban

x

x

x

x

Elemi szintű sz{mítógép haszn{lat

x

x

x

x

Inform{cióforr{sok kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség
Hat{rozotts{g

x
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MÓDSZERKOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s

x

x

x

x

Inform{ciógyűjtés

x

x

x

x
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4. Foglalkoztat{s II. tant{rgy

16 óra

4.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint a
munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsaj{tít{s{ra.

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
4.3. Témakörök
4.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkav{llaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztat{s, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosít{s, szabads{g),
kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre {ll{s, munkavégzés, magatart{si szab{lyok,
együttműködés, t{jékoztat{s), munkav{llaló felelőssége (vétkesen okozott
k{rért való felelősség, megőrzési felelősség, munkav{llalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosít{sa, megszűnése, megszüntetése,
felmond{s, végkielégítés, pihenőidők, szabads{g.
Foglalkoztat{si form{k: munkaviszony, megbíz{si jogviszony, v{llalkoz{si
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolg{lati jogviszony.
Speci{lis jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztat{s: fajt{i: atipikus
munkavégzési form{k az új munka törvénykönyve szerint (t{vmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztat{s, egyszerűsített foglalkoztat{s (mezőgazdas{gi, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztat{s, őstermelői jogviszony,
h{ztart{si munka, iskolaszövetkezet keretében végzett di{kmunka, önkéntes
munka.
4.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt
bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő.
Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si
összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és
j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok fajt{i
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
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4.3.3. [ll{skeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, re{lis célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilit{s szerepe, képzések szerepe, foglalkoztat{si
t{mogat{sok ismerete.
Motiv{ciós levél és önéletrajz készítése: fontoss{ga, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajt{i: hagyom{nyos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megv{laszt{sa, motiv{ciós levél
felépítése.
[ll{skeresési módszerek: újs{ghirdetés, internetes {ll{skereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati h{lózat fontoss{ga, EURES (Európai
Foglalkoztat{si Szolg{lat az Európai Unióban történő {ll{skeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő {ll{skeresés, cégek adatb{zis{ba
történő jelentkezés, közösségi port{lok szerepe.
Munkaerőpiaci technik{k alkalmaz{sa: Foglalkoz{si Inform{ciós Tan{csadó
(FIT), Foglalkoztat{si Inform{ciós Pontok (FIP), Nemzeti P{lyaorient{ciós Port{l
(NPP).
[ll{sinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az {ll{sinterjún, testbeszéd
szerepe.
4.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
{ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilv{ntart{s szünetelése, nyilv{ntart{sból való
törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott szolg{ltat{sok, kiemelten a
munkaközvetítés.
[ll{skeresési ell{t{sok („passzív eszközök”): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj
előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés.
Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s.
Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja,
közfoglalkozat{s főbb szab{lyai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok („aktív eszközök”):
önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések,
béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok).
V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni
v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés,
v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai.
A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s,
munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub,
pszichológiai tan{csad{s.
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4.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
4.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
4.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

4.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

4.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító sz{mú,
Foglalkoztat{s I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11498-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

11498-12 Foglalkoztat{s I. (érettségire épülő képzések
esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkav{llalói
szókincs

Foglalkoztat{s I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkoz{ssal)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{nyt kitölt
szakmai önéletrajzot és motiv{ciós levelet ír
{ll{sinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
t{jékozódik
idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s, együttműködés
melletti munk{t végez
munk{val, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
megértése, haszn{lata

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motiv{ciós levél tartalma,
felépítése

x

egy szakmai {ll{sinterjú lehetséges kérdései, illetve
v{laszai

x

x

x

közvetlen szakm{j{ra vonatkozó gyakran haszn{lt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatv{nyok kitöltése idegen nyelven
Szakmai {ll{sinterjún elhangzó idegen nyelven feltett
kérdések megértése, illetve azokra való reag{l{s
értelmező, összetett mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Fejlődőképesség, önfejlesztés
T[RSAS KOMPETENCI[K
Nyelvi magabiztoss{g

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCI[K
Inform{ciógyűjtés
Analitikus gondolkod{s

x

Deduktív gondolkod{s

x
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x

5. Foglalkoztat{s I. tant{rgy

64 óra

3.10. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a di{kok alkalmasak legyenek egy idegen
nyelvű {ll{sinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkoz{st is
beleértve bemutatkozni, a munkav{llal{shoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatv{nyt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre {lló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az
{ll{sinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési elj{r{sok
elsaj{tít{sa révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memória fejlesztés és az induktív nyelvtanul{si készségfejlesztés 6 alapvető, a
mindennapi élethez kapcsolódó t{rsalg{si témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakm{j{hoz kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
3.11. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
idegen nyelvek
3.12. Témakörök
3.3.5. Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra
A 8 ór{s nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
{tismétlik, illetve begyakorolj{k azokat, hogy munkav{llal{shoz
kapcsolódóan, hogy az {ll{sinterjú sor{n ne okozzon gondot a múltra,
illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó
v{laszok megfogalmaz{sa. Tov{bb{ alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy
szakmai {ll{sinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen
képes reag{lni, helyesen haszn{lva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorl{sa lehetővé teszi sz{m{ra, hogy mint leendő
munkav{llaló képes legyen arra, hogy a
munkaszerződésben
megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli
karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi
magbiztoss{g csak az igeidők helyes haszn{lata révén fog megvalósulni.
3.3.6. Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra
A 8 ór{s témakör sor{n a di{k a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt
idejű feltételes mód, illetve a
módbeli segédigék (lehetőséget,
kötelességet, szükségességet, tilt{st kifejező) haszn{lat{t eleveníti fel, amely
révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai
és személyes vonatkoz{sban egyar{nt. A segédigék jelentéstartalm{nak
precíz és pontos ismerete alapj{n alkalmas lesz arra, hogy tudjon
t{jékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja
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majd fogalmazni az {ll{sinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a v{laszt
kihaszn{lva a segédigék {ltal biztosított nyelvi precizit{s adta kereteket. A
kérdésfeltevés alapvető szab{lyainak elsaj{tít{sa révén alkalmass{ v{lik a
di{k arra, hogy egy munkahelyi {ll{sinterjún megértse a feltett kérdéseket,
illetve esetlegesen ő maga is tiszt{zó kérdéseket tudjon feltenni a
munkahelyi meghallgat{s sor{n. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak
pontos haszn{lat{nak elsaj{tít{s{val olyan egyszerű mondatszerkesztési
elj{r{sok birtok{ba jut, amely {ltal alkalmass{ v{lik arra, hogy az
{ll{sinterjún elhangozott kérdésekre relev{nsan tudjon felelni, illetve képes
legyen t{jékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.7. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanul{si képesség és az idegen nyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 ór{s nyelvi készségfejlesztő blokk sor{n a di{k rendszerezi az idegen
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve
valósul meg az induktív nyelvtanul{si képességfejlesztés és az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető t{rsalg{si témakör szavai,
kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanul{si képesség {ltal egy adott
idegen nyelv struktúr{j{t meghat{rozó szab{lyok kikövetkeztetésére lesz
alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a di{k koherensen l{ssa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reag{lni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag
megtanul{s{nak képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a v{laszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi t{rsalg{si témakörök
elsaj{tít{sa sor{n valósul meg.
Az elsaj{títandó témakörök:
- személyes bemutatkoz{s
- a munka vil{ga
- napi tevékenységek, aktivit{s
- lak{s, h{z
- utaz{s,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódol{si
képességfejlesztés is, amely sor{n a célnyelv legfontosabb fonetikai
szab{lyaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.

3.3.8. Munkav{llalói szókincs

24 óra
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/Munkav{llal{ssal kapcsolatos alapvető szakszókincs elsaj{tít{sa/
A 24 ór{s szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 ór{s 3 alapozó témakör
elsaj{tít{sa ut{n lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a di{k folyékonyan
tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkoz{ssal. Képes lesz a
munka lehetőségeket feltérképezni a célnyelvi orsz{gban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{ny kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motiv{ciós levél megír{s{hoz szükséges rutint megszerzi.
Elsaj{títja azt a szakmai jellegű szókincset ami alkalmass{ teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről t{jékozódjon. A témakör
tanul{sa sor{n közvetlenül a szakm{j{ra vonatkozó gyakran haszn{lt
kifejezéseket saj{títja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsaj{tít{sa és fordít{sa révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saj{t
munkaszerződését, illetve munkaköri leír{s{t lefordítsa és értelmezze.
3.13. A képzés javasolt helyszíne
Az ór{k kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy m{sik fele pedig sz{mítógépes
tanterem, hiszen az oktat{s egy jelentős részben digit{lis tananyag {ltal t{mogatott
form{ban zajlik.
3.14. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k.
A tananyag kb. fele digit{lis tartalmú oktat{si anyag, így speci{lisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységform{k.
3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szerepj{ték
h{zi feladat
digit{lis alapú
feladatmegold{s

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

3.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

3.
3.1.
4.

Csoportos munkaform{k körében

2.3.

4.1.
4.2.
4.3.

Oszt{lykeret

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

Levélír{s
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Komplex inform{ciók körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

2.2.

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x
x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10131-12 azonosító sz{mú

Informatika alkalmaz{sa a könnyűipari
termelésir{nyít{sban
megnevezésű

szakmai követelménymodul

tant{rgyai, témakörei
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A 10131-12 azonosító sz{mú, Informatika alkalmaz{sa a könnyűipari termelésir{nyít{sban
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa
sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Üzembiztons{g

Ellenőrzés,
adminisztr{ció

Termékfejlesztés és
szerkesztés

Termeléstervezés

Kapcsolattart{s

Folyamatszervezés

Informatika alkalmaz{sa a könnyűipari
termelésir{nyít{sban

Termelés előkészítés

10131-12

Sz{mítógép h{lózatok

Termeléstervezés
gyakorlata

Termeléstervezés

FELADATOK
Kisz{molja a szükséges alapanyag
mennyiséget
Figyelemmel kíséri a gépek, eszközök
{llapot{t, alkatrész felhaszn{l{s{t
Részt vesz a termelési folyamat
felügyeletében
Kooper{l, kapcsolatot tart a
termelőegységekkel
Inform{ciót cserél a minőségellenőrökkel
Összegyűjti a beérkező termelési adatokat
Az adatokat adatb{zisba rögzíti
Statisztik{t készít a termelési adatokból
Együttműködik a h{lózatkezelő
rendszergazd{val
Részt vesz az arra alkalmas gépek,
berendezések h{lózatba illesztésében
Informatikai eszközöket haszn{l
Terméktervezéshez, minőségellenőrzéshez
speci{lis szoftvereket, mérőeszközöket
haszn{l
CAD/CAM technológi{t alkalmaz
Felügyeli a sz{mítógéppel t{mogatott
termelésir{nyít{st

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Szervezési módszerek

x

x

Kommunik{ciós form{k
Vezetési stílusok
Személyes adotts{gok felismerési
lehetőségei
[br{zol{si módok
Műszaki {br{zol{s és méretmegad{s
szab{lyai

x
x
x
x
x
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x

Gépelemek jelképei
Mechanikai jellemzői
Hajtóművek, ir{nyv{ltók jellemzői
Gépek szerkezeti elemei
Vezérlések jellemzői
Szab{lyoz{si módok
Laboratóriumi vizsg{lati módszerek
Statisztikai módszerek
Folyamat-tervezés szempontjai
Termék ellenőrzési módszerek

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

IT alapismeretek

x

H{lózatokon való kommunik{l{s

x

PC és a periféri{k jellemzői

x

Szoftverek fajt{i

x

Könnyűipari tervező programok

x

x

x

H{lózatokon való kommunik{l{s

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg

x

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

Szakmai nyelvi ír{skészség

x

Szakmai nyelvű beszédkészség

x

megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Műszaki rajz olvas{sa, értelmezése

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g
Felelősségtudat

x
x

x

Szervezőkészség

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

x

x

x

x

x

Konfliktusmegoldó készség

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
[ttekintő képesség

x

x

Probléma elemzés, felt{r{s

x
x
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x

x
x

x

x

4.

Termeléstervezés tant{rgy

200 óra / 252 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Termékek

gy{rt{stechnológi{j{nak

meghat{roz{sa.

A

termékgy{rt{shoz

szükséges

alapanyagok gépek kiv{laszt{sa. Munkamódszerek, munkakörülmények szervezése.
Kapcsolattart{s a termelő üzemek között. Informatikai eszközök kezelésének elsaj{tít{sa

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

4.3.Témakörök
4.3.1.Termelés előkészítés

72óra/72óra

Anyagh{nyad sz{mít{si módszerek.
Napi- és hosszabbt{vú feladatok.
Termelési kapacit{s és {tbocs{jtó képesség sz{mít{sa.
Az új termék technológi{j{nak meghat{roz{sa.
Alapanyagok, gépek, eszközök kiv{laszt{sa.

4.3.2.Folyamatszervezés

40óra/40óra

Munkamódszerek, munkakörülmények szervezése.
Folyamatszervezésben alkalmazható informatikai eszközök ismerete.
Ésszerű munkahely kialakít{s és eszközelhelyezés.
Üzemrészek és munkahelyek közötti anyagtov{bbít{s.
A könnyűiparban alkalmazott sz{llítóeszközök és tov{bbít{si módok.

4.3.3.Kapcsolattart{s

40óra/40óra

Beérkező termelési adatok összegyűjtésének módszerei.
Termelőegységekkel való kapcsolattart{s lehetőségei.
Minőségellenőrökkel való kapcsolattart{s és inform{ciócsere módjai.
Informatikai eszközök haszn{lata: telefon, fax, internet.
Az inform{ciók rendszerezett és célir{nyos tov{bbít{sa.

4.3.4.Termeléstervezés

100óra/100óra

Napi és havi termelési feladatok ütemezése sz{mítógéppel.
Mennyiségtervezés, hat{ridők, kapacit{sok tervezése.
Termeléstervezéshez és minőségellenőrzéshez haszn{lt mérőeszközök ismerete.
Termeléstervezéshez haszn{lt speci{lis szoftverek ismerete.
CAD-CAM technológia ismerete.
Sz{mítógépes-integr{lt automatikus gy{rt{s.
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4.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem

4.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
4.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

4.6.A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

5.Termeléstervezés gyakorlata tant{rgy
100 óra + 28 óra ÖGY / 108 óra + 28 óra ÖGY
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1.

A tant{rgy tanít{s{nak célja

A vevő igényeinek megfelelő terméket tervezni.
Megismerni a sz{mítógéppel t{mogatott tervező rendszereket.
Megismerni, és alkalmazni a sz{mítógépes adminisztr{ciós rendszert.
A biztons{gos munkavégzés feltételeinek biztosít{sa.
Ismerni a sz{mítógépes h{lózatok elvi felépítését.
Könnyűipari gépek sz{mítógépes h{lózatba kötése, menedzselése.

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

5.3. Témakörök
5.3.1. Termékfejlesztés és szerkesztés
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50 óra + 20 óra ÖGY / 45 óra + 20 óra ÖGY
A vevői elv{r{soknak megfelelő, korszerű új termék kialakít{sa sz{mítógéppel
t{mogatott tervezőrendszer segítségével (ÖGY).
Sz{mítógépes tervező rendszerek ismerete.
CAD-CAM technológia ismerete.
Műszaki leír{s, technológiai utasít{s készítése.

5.3.2. Ellenőrzés, adminisztr{ció

19 óra + 2 óra ÖGY / 27 óra + 2 óra ÖGY
Sz{mítógépes üzemi adminisztr{ció ismerete (ÖGY).
Alap- és segédanyag-készletek nyilv{ntart{sa.
Anyaggazd{lkod{si feladatok
A megrendelések feldolgoz{sa (ÖGY).
Késztermékek rakt{ri nyilv{ntart{s{nak követése.
Sz{llítólevél készítése.
Termelési rendszer h{lózatos ir{nyít{sa.
A

minőséget

biztosító

előír{sok

betart{s{nak

ellenőrzése,

visszacsatol{sok

dokument{l{sa.
Gyors reag{l{s a v{ltozó piaci igényekre, korrekciók végrehajt{sa.
Inform{ciós h{lózatok ismerete. Inform{ciós csatorn{k haszn{lata.
H{lózaton belüli inform{ció{raml{s, visszacsatol{s.

5.3.3. Üzembiztons{g

16 óra + 2 óra ÖGY / 18 óra + 2 óra ÖGY
Berendezések, gépek üzembiztons{g{nak ellenőrzése (ÖGY).
Alkatrész felhaszn{l{s nyilv{ntart{sa, ellenőrzése.
Karbantart{s, gépjavít{s elrendelése.
A biztons{gos munkavégzés feltételeinek biztosít{sa és ellenőrzése.

5.3.4. Sz{mítógép h{lózatok

15 óra + 4 óra ÖGY / 18 óra + 4 óra ÖGY

A sz{mítógépes h{lózatok felépítése.
H{lózati eszközök.
H{lózati szoftver.
Protokollok.
H{lózati biztons{g.
Könnyűipari gépek sz{mítógépes h{lózatba való beillesztése, be{llít{sa, menedzselése,
t{voli elérése (ÖGY).

5.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
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Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó
szervezet

5.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
5.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték
Gyakorlati munkavégzés körében
[rutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Ön{lló szakmai munkavégzés
közvetlen ir{nyít{ssal

x

x
x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

5.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10134-12 azonosító sz{mú
Gy{rt{sszervezési módszerek a
könnyűiparban
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10134-12 azonosító sz{mú, Gy{rt{sszervezési módszerek a könnyűiparban megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Gy{rt{sszervezési módszerek a könnyűiparban

Folyamatszervezés

10134-12

Rakt{roz{s

Gy{rt{sszervezés

FELADATOK
Nyers- és kész{ru rakt{roz{si munk{t szervez

x

Meghat{rozza a gép és eszköz szükségletet
Beérkező alapanyagokat és kellékeket ellenőriz

x
x

Meghat{rozza a gy{rt{si folyamatot és utasít{st készít

x

Munkanorm{t sz{mol

x

Mérőeszközöket haszn{l

x

Betartja és betartatja a biztons{gos munkavégzésre és
környezetvédelemre vonatkozó előír{sokat

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Gy{rt{sszervezés és a szervezést befoly{soló tényezők

x

Anyagmozgat{s

x

Rakt{roz{s szempontjai

x

Szervezési módok

x

Munkahelyszervezés

x

Munkanorma-készítés
Elemzési, gazdas{goss{gi sz{mít{s
A dokument{ciók fajt{i, módjai
Munkavédelmi és környezetvédelmi szab{lyok

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelv megértése és haszn{lata
Idegen nyelvű géphaszn{lati feliratok értelmezése,
megértése
Elemi sz{mol{si készség
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség

x

Szervezőkészség

x
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x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

Ir{nyít{si készség

x
MÓDSZERKOMPETENCI[K

Rendszerező képesség

x

x

Kontroll (ellenőrzőképesség)

x

x
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6.

Gy{rt{sszervezés tant{rgy

194 óra/162óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1.

A tant{rgy tanít{s{nak célja

A tanulók megismertetése az alapanyagok és kellékek logikus rendszerezésével,
rakt{roz{s{val és a gy{rt{sszervezés alapjaival. A tant{rgy fontos feladata a tanulók
szervezőkészségének fejlesztése, logisztikai ismereteinek kiterjesztése. A tant{rgy segíti a
tanulók tiszt{nl{t{s{t a bőriparban haszn{latos alapanyagok, és kellékek között.

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

6.3. Témakörök
6.3.1. Rakt{roz{s

90 óra/81 óra

Készletgazd{lkod{s és dokumentumai.
Alapanyag-, kellék- és segédanyag-{rurakt{r kialakít{s{nak szempontjai, anyagok
{tvételének ismerete.
Rakt{rhelyiség kialakít{s{nak szempontjai.
Helytelen t{rol{sból adódó k{rok.
Feldolgozandó anyagok {tvétele, bevizsg{l{s módszerei, a bevizsg{l{s lépései.
A bevizsg{l{s minőségi előír{sai, szabv{nyai.
T{rol{si módok fajt{i, jellemzői.
Szab{szati tételek kialakít{sa, sz{mít{sai.

6.3.2. Folyamatszervezés

104 óra/81 óra

Az {llómunkahely eszközeinek, kezelőszerveinek optim{lis elhelyezése, a mozg{szón{k
és form{k összehangol{sa.
Ésszerű munkahely kialakít{s és eszközelhelyezése.
A termék elő{llít{s{hoz szükséges műveletek megfelelő sorrendjének kialakít{sa.
Munkamódszerek, munkakörülmények szervezése.
A gépek kapacit{s{nak jobb kihaszn{l{sa a veszteségidők csökkentésével, kvalifik{lt
munkaerő alkalmaz{s{val.
[ttekinthető és optim{lis műveleti sorrend kialakít{sa az adott technológi{hoz.
Munkanorma sz{mít{s.
A minőségbiztosít{s elsődlegességének figyelembe vétele.
Karbantart{s, hulladékfeldolgoz{s folyamatainak ésszerű kialakít{sa.
Termékcsomagol{s, adjuszt{l{s és sz{llít{s műveleti sorrendjének meghat{roz{sa.
Mérőeszközök megismerése.
Munkavédelmi és környezetvédelmi szab{lyok.

6.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
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Tanterem

6.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
6.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

6.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10135-12 azonosító sz{mú

Könnyűiparban alkalmazott anyagfajt{k és
vizsg{lati módszerek
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10135-12 azonosító sz{mú, Könnyűiparban alkalmazott anyagfajt{k és vizsg{lati
módszerek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Anyagvizsg{latok

Könnyűipari
{ruismeret gyakorlat
Fonal, cérna
elő{llít{si módok

Kezelési útmutató
készítése

10135-12
Könnyűiparban alkalmazott anyagfajt{k és vizsg{lati
módszerek

Könnyűipari anyagok
tulajdons{gai

Könnyűipari
{ruismeret

FELADATOK
Jellemzi a könnyűiparban alkalmazott sz{las anyagok
tulajdons{gait
Jellemzi a könnyűiparban alkalmazott sz{las anyagok
felhaszn{l{si lehetőségeit
Jellemzi a könnyűiparban alkalmazott anyagok
tulajdons{gait, felhaszn{l{si lehetőségeit
Meg{llapítja a fonal vagy cérna elő{llít{si módj{t,
minőségét és jellemzőit
Kezelési útmutatót készít a könnyűiparban
felhaszn{lt alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek
ismeretében

x
x

x
x

x
x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Sz{lasanyagok tulajdons{gai
Sz{lasanyagok felhaszn{l{si területei
Laboratóriumi vizsg{lati módszerek
Fonalak és cérn{k fajt{i, jellemzői
Szövetek, kelmék, bőrök fajt{i és tulajdons{gai
Anyagösszetétel-vizsg{lat lehetőségei
Kezelési útmutató jelképrendszere

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Mérő műszerek haszn{lata, mennyiségérzék
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi ír{skészség,
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
„Kezelési” jelképek értelmezése

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Szagl{s

x

Tapint{s

x

Felismerés

x

x
x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

Közérthetőség

x
x
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MÓDSZERKOMPETENCI[K
Kontroll (ellenőrző képesség)

x

[ttekintő képesség

x
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x

7. Könnyűipari {ruismeret tant{rgy

316óra/324óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1 A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Könnyűipari {ruismeret tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló képes legyen a
mintadarabok alapanyagok-összetételének meg{llapít{s{ra, emellett ismerje a
fonalak vagy cérn{k fajt{j{t, minőségét és egyéb jellemzőit.
7.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

7.3. Témakörök
7.3.1. Könnyűipari anyagok tulajdons{gai

198 óra/162 óra

A textilipari nyersanyagok csoportosít{sa.
Növényi, {llati és vegyi eredetű sz{las anyagok fajt{i, {ltal{nos jellemzői.
Sz{las anyagok tulajdons{gai.
Sz{las anyagok felhaszn{l{si területei.
Laboratóriumi vizsg{lati módszerek.
Fonalak és cérn{k fajt{i, jellemzői.
Szövetek, kelmék, bőrök fajt{i és tulajdons{gai.
Nem szőtt textíli{k fajt{i, tulajdons{gai és felhaszn{l{si területei.
Anyagösszetétel-vizsg{lat lehetőségei.

7.3.2. Kezelési útmutató készítése

118 óra/162 óra

Kezelési útmutató jelképrendszere, a jelképek értelmezése.
Nyersanyag összetétel és feldolgoz{si módok ismerete.
Nyersanyag összetétel alapj{n kezelési útmutató meghat{roz{sa.
Laboratóriumi vizsg{latok.
Anyagok sz{zalékos összetételének meghat{roz{sa.

7.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem ,laboratórium
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7.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
7.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebont{sa, pontosít{sa)
Sz{mítógép és periféri{i

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
-

7.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Inform{ció feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

Sz{mítógép és periféri{i
x

-

x

-

x

-

x

Sz{mítógép és periféri{i

x

Sz{mítógép és periféri{i

x
x

Sz{mítógép és periféri{i
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

-

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.

Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében

x
x

x

Sz{mítógép és periféri{i
-

x

-

3.1.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

x

3.2

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

x

3.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

3.4.

Csoportos versenyj{ték

x

Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok
Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok
Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok
Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok

7.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

8. Könnyűipari {ruismeret gyakorlat tant{rgy
140 óra + 287 óra ÖGY / 252 óra + 132 óra ÖGY
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1.

A tant{rgy tanít{s{nak célja

A könnyűipari {ruismeret gyakorlat tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló képes legyen
különböző vizsg{lati eszközöket haszn{lni. Tudja dokument{lni a vizsg{lati eredményeket,
és legyen képes adatokat szolg{ltatni a gy{rtm{nytervezéshez és a minőségbiztosít{shoz.
Tudjon kezelési útmutatót készíteni a felhaszn{lt alapanyagok fizikai és kémiai
jellemzőinek ismeretében

8.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

8.3. Témakörök
8.3.1. Fonal, cérna elő{llít{si módok
54 óra + 146 óra ÖGY / 126 óra + 66 óra ÖGY
Sz{lasanyagok csoportosít{sa.
Természetes eredetű sz{lasanyagok tulajdons{gai.
Természetes eredetű sz{lasanyagok felhaszn{l{si területei.
Mesterséges sz{lasanyagok elő{llít{si módjai, tulajdons{gai.
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Mesterséges sz{lasanyagok felhaszn{l{si területei.
Fonalak, cérn{k fajt{i, tulajdons{gai, felhaszn{l{si területei.
A sz{lasanyagok tulajdons{gainak hat{sa a tov{bb feldolgozhatós{gra.
A sz{lasanyagok fejlesztési ir{nyzatai.
Fon{s alapismeretei.
Cérna elő{llít{si és kikészítési módjai.
Cérn{k, fonalak jellemző tulajdons{gainak ismerete, meghat{roz{sa.
Laboratóriumi vizsg{latok, vizsg{lati módszerek.
Laboratóriumi vizsg{latok, vizsg{lati módszerek (ÖGY).

8.3.2. Anyagvizsg{latok
86 óra + 141 óra ÖGY / 126 óra + 66 óra ÖGY
Szövetek nyersanyag-összetételének meghat{roz{sa mikroszkóppal, égetési prób{val.
Szövetvizsg{latok.
Kötött-hurkolt kelmék vizsg{latai.
Ruhaipari feldolgoz{s vizsg{latai (varr{s- és ragaszt{s-technológiai vizsg{latok).
Vizsg{lati eredmények és a ruhaipari feldolgoz{s feltételeinek összefüggései.
A textilipar nyersanyagainak felismerése, rendszerezése.
Tapasztalatok ismertetése, t{bl{zatos rendszerezése.
Díszítő és varrócérn{k jellemzése.
Mintagyűjtemény készítése.
Laboratóriumi eszközök, berendezések ismerete és biztons{gos haszn{lata.
Ruhaipari feldolgoz{s vizsg{latai (varr{s- és ragaszt{s-technológiai vizsg{latok).
Vizsg{lati eredmények és a ruhaipari feldolgoz{s feltételeinek összefüggései.
Vizsg{lati eredmények dokument{l{sa.
Kezelési útmutató készítése.
Adatok rögzítése, értékelése sz{mítógépes programokkal.
[tlag, szór{s, medi{n kisz{mít{sa.
Anyagösszetétel kisz{mít{sa sz{zalékosa.
Szövetek, kelmék, bőrök fajt{i és tulajdons{gai.
Anyagösszetétel-vizsg{lat lehetőségei (ÖGY).
Laboratóriumi vizsg{latok.
Kezelési útmutató készítése a felhaszn{lt alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek
ismeretében.

8.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
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8.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
8.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebont{sa, pontosít{sa)
Sz{mítógép és periféri{i

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
-

8.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

Inform{ció feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

Sz{mítógép és periféri{i
x

x

Sz{mítógép és periféri{i

x
x

Sz{mítógép és periféri{i

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Sz{mítógép és periféri{i

Sz{mítógép és periféri{i

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Szolg{ltat{si tevékenységek körében

x

x

-

x
x
x

Sz{mítógép és periféri{i

x

Sz{mítógép és periféri{i

x
x

Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok

x
x
x
x
x

5.1.

Ön{lló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett

x

5.2.

Ön{lló szakmai munkavégzés közvetlen
ir{nyít{ssal

x

anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok

Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok
Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok

8.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10121-12 azonosító sz{mú
Szab{s előkészítés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

300

A
10121-12
azonosító
sz{mú,
Szab{s
előkészítés
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k

Környezetvédelem

Munkavédelem

Munka-, tűz- és
környezetvédelem

Szab{szatszervezés

Szakmai sz{mít{sok

Ruhaipari
gy{rt{sszervezés
gyakorlat
Nyers{ru rakt{roz{s

Szab{stechnológia

10121-12
Szab{s előkészítés

Ragaszt{s technológia

Ruhaipari
gy{rt{stechnológia
I.

FELADATOK
Anyagnorm{t sz{mol
Gazdas{goss{got sz{mol
Anyagot, kelléket utalv{nyoz

X

Nyers{rurakt{r kialakít{s{t meghat{roz

X

Nyers{ru-rakt{roz{si feladatokat végez

X

Nyers{rurakt{rban alkalmazott gépeket,
berendezéseket, programokat, eszközöket
haszn{l
Nyers{ru-rakt{roz{si folyamatot szervez
Teríték-előkészítést és terítéstechnológi{t
meghat{roz
Szab{stechnológiai módot meghat{roz
Ragaszt{s-technológiai módot meghat{roz
Szab{szati munkafolyamatot szervez
Gy{rt{selőkészítési-szab{szati
munkafolyamatot szervez
Betartja és betartatja a biztons{gos
munkavégzésre vonatkozó előír{sokat
Rendet és tisztas{got tart és tartat a
munkaterületen
Betartja és betartatja a környezetvédelmi
előír{sokat

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SZAKMAI ISMERETEK

Anyagnorma sz{mít{s

X

Gazdas{goss{gi sz{mít{s

X

Anyag- és kellékutalv{nyoz{s

X

A rakt{roz{s szempontjai

X

Rakt{roz{si feladatok

X

Nyers{rurakt{r gépei, berendezései,
programok, eszközök haszn{lata
Nyers{ru-rakt{roz{si munkafolyamat
szervezése

X
X
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Teríték-előkészítés és terítési utasít{s

X
X

Szab{szati utasít{s
Ragaszt{si utasít{s
Szab{szati munkafolyamat menete
Gy{rt{selőkészítési-szab{szati
munkafolyamat szervezése
Munka-, tűz- és környezetvédelmi
előír{sok
Gépek biztons{g technik{ja
Védőeszközök fajt{i

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi ír{skészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszéd megfelelő
alkalmaz{sa
Idegen nyelvű géphaszn{lati feliratok
értelmezése, megértése

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

X

X

X

Döntésképesség

X

Szervezőkészség

X
X
X
T[RSAS KOMPETENCI[K

X

X
X
X

Ir{nyít{si készség
MÓDSZERKOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s
[ttekintő képesség

X
X

Numerikus gondolkod{s

X
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X
X

9.Ruhaipari gy{rt{stechnológia I. tant{rgy
64 óra
9.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Ruhaipari gy{rt{stechnológia t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló képes legyen a
szab{szati előkészítő műveletek, a szab{smódok ismeretében szab{szati utasít{sokat
készíteni, szab{szati munkafolyamatokat kialakítani, szervezni.
Tudjon ragaszt{s-technológiai előír{sokat kidolgozni.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
9.3. Témakörök
9.3.1. Szab{stechnológia
Teríték előkészítése és terítéstechnológia meghat{roz{sa.
Felfektetési rajzok tervezése, készítése manu{lisan és sz{mítógéppel.
Terítékrajzok készítése.
Terítési utasít{s készítése.
Szab{stechnológiai mód meghat{roz{sa.
Szab{szati utasít{s készítése.

48 óra

9.3.2. Ragaszt{s technológia
16 óra
A ragasztó bevonatos textíli{k fajt{i, az {rufajt{k azonosít{sa és felhaszn{l{sa a
ruh{zati cikkekben.
Ragaszt{s-technológiai mód meghat{roz{sa.
Ragaszt{si utasít{s készítése.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari szaktanterem
9.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
9.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.6.
1.8.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
szemléltetés
kooperatív tanul{s

csoport

oszt{ly
x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
-

9.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
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(aj{nl{s)

1.
1.5.
1.6.
1.7.
3.
3.1.
3.2.
3.5.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Képi inform{ciók körében
Felfektetési és teríték rajz értelmezése
Felfektetési és teríték rajz készítése
leír{sból
Felfektetési és teríték rajz elemzés,
hibakeresés

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Sz{mítógép és periféri{i

x
x

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i

x

-

x

Sz{mítógép és periféri{i

9.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

10.Ruhaipari gy{rt{sszervezés gyakorlat tant{rgy
64 óra
10.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló tudjon anyagnorm{t sz{mítani és
előírni, alap- és kellékanyagot utalv{nyozni. Tudjon a tém{hoz tartozó gazdas{gi
sz{mít{sokat végezni. Képes legyen a nyers{rurakt{r kialakít{st megtervezni, az ott
alkalmazott gépeket, berendezéseket előírni. Tudjon nyers{ru rakt{roz{si
folyamatokat előírni.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
10.3.

Témakörök

10.3.1. Nyers{ru rakt{roz{s
Készletgazd{lkod{si feladatok elvégzése.
Anyag, kellék utalv{nyoz{sa.
Nyers{rurakt{r kialakít{s{nak meghat{roz{sa.
Nyers{ru rakt{roz{si feladatok elvégzése.
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24 óra

Nyers{rurakt{rban alkalmazott gépek, berendezések programok, eszközök
haszn{lata.
Nyers{ru rakt{roz{si folyamatok szervezése.
10.3.2. Szakmai sz{mít{sok
Anyagnorma sz{mít{s.
Gazdas{goss{g sz{mít{s.

16 óra

10.3.3. Szab{szatszervezés
Szab{szati munkafolyamat megszervezése.
Gy{rt{selőkészítési-szab{szati munkafolyamat megszervezése.

24 óra

10.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy sz{mítógép terem
10.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
10.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanul{s
szimul{ció

oszt{ly

x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i

10.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.3.
1.4.
1.5.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

Sz{mítógép és periféri{i

x
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.5.
4.
4.1.
5.
5.3.
5.4.
6.
6.2.

feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
Tesztfeladat megold{sa
Képi inform{ciók körében
műszaki rajz értelmezése
műszaki rajz készítése leír{sból
műszaki rajz elemzés, hibakeresés

Sz{mítógép és periféri{i

x
x

Sz{mítógép és periféri{i

x
x

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i

x
x

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i

x

Sz{mítógép és periféri{i

x

Sz{mítógép és periféri{i

x

Sz{mítógép és periféri{i

x

x

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Csoportos munkaform{k körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa

x

Sz{mítógép és periféri{i

10.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

11.

Munka-, tűz- és környezetvédelem tant{rgy

32 óra

11.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy oktat{sa sor{n a tanuló ismerje meg és saj{títsa el a biztons{gos
munkavégzésre vonatkozó előír{sokat, hogy majd alkalmazni tudja azokat az adott
területen haszn{lt gépekre, berendezésekre vonatkozóan. Tudja betartani és
betartatni a környezetvédelmi előír{sokat.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
11.3.

Témakörök

11.3.1. Munkavédelem
16 óra
A biztons{gos munkavégzésre vonatkozó előír{sok megismerése, elsaj{tít{sa.
Gépek biztons{gtechnik{j{nak megismerése
11.3.2. Környezetvédelem
16 óra
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Rend és tisztas{g betart{sa és betartat{sa a munkaterületen.
A környezetvédelmi előír{sok megismerése, elsaj{tít{sa.
11.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy sz{mítógép terem
11.5.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

11.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.9.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
szimul{ció

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i

oszt{ly
x

x
x
x
x
x

11.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Sz{mítógép és periféri{i
x

Sz{mítógép és periféri{i

x

.

x

.
x

x
x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Sz{mítógép és periféri{i

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
-

2.4.
2.5.
5.
5.4.
7.
7.3.
7.4.

Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel
Csoportos munkaform{k körében
Csoportos helyzetgyakorlat
Üzemeltetési tevékenységek körében
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x
x

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
x

x

x

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i

11.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10122-12 azonosító sz{mú
Ruhaiparban alkalmazott anyagfajt{k
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10122-12 azonosító sz{mú, Ruhaiparban alkalmazott anyagfajt{k megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Elemzi a minta vagy mintadarab alapanyagösszetételét
Meg{llapítja a fonal vagy cérna fajt{j{t és minőségét
Meg{llapítja a textília elő{llít{si módj{t és minőségét
Meg{llapítja a fonal, varrócérna jellemzőit
Dokument{lja a vizsg{lati eredményeket
Adatokat szolg{ltat a gy{rtm{nytervezéshez és a
minőségbiztosít{shoz
Előírja a nyersanyag-összetételt, feldolgoz{si módot
Kiv{lasztja a megfelelő textíli{t és kelléket
Meghat{rozza az anyagok összedolgozhatós{g{t
Megadja az anyagok sz{zalékos összetételét
Kezelési útmutatót készít a felhaszn{lt alapanyagok
fizikai és kémiai jellemzőinek ismeretében
SZAKMAI ISMERETEK
Sz{lasanyagok tulajdons{gai
Sz{lasanyagok felhaszn{l{si területei
Laboratóriumi vizsg{lati módszerek
Fonalak és cérn{k fajt{i, jellemzői
Szövetek, kelmék fajt{i és tulajdons{gai
Műbőrök fajt{i és jellemzői
Nem szőtt textíli{k v{ltozatai és felhaszn{l{si
területei
Anyagösszetétel-vizsg{lat lehetőségei
Kezelési útmutató jelképrendszere
Kémiai vegyületek rendszere
Vegyszerek alkalmaz{s{nak előír{sai
Segédanyagok fajt{i és alkalmaz{s{nak lehetőségei
Kellékek fajt{i, jellemzői, az összedolgozhatós{g
feltételei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Mérő műszerek haszn{lata, mennyiségérzék
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi ír{skészség,
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
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[ruismeret

Anyag és
{ruismeret
gyakorlat
Anyagvizsg{latok

Textíli{k, kelmék

10122-12
Ruhaiparban alkalmazott anyagfajt{k

Textilipari
nyersanyagok

Anyag- és
{ruismeret

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

x
x

X
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

„Kezelési” jelképek értelmezése
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Szagl{s
Tapint{s

x

Felismerés

x

x

x
x
x

x
x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

Közérthetőség

x

x
x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

Kontroll (ellenőrzőképesség)

x
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x

12.Anyagismeret tant{rgy
80 óra
12.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Képes legyen a tanuló a minta vagy mintadarab alapanyag-összetételének, a fonal
vagy cérna fajt{j{nak és minőségének meg{llapít{s{ra. Tudja meghat{rozni a
textília elő{llít{si módj{t és minőségét, a fonal, varrócérna jellemzőit Tudja
dokument{lni a vizsg{lati eredményeket. Tudja meghat{rozni az anyagok
összedolgozhatós{g{t. Kezelési útmutatót készítsen a felhaszn{lt alapanyagok
fizikai és kémiai jellemzőinek ismeretében.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
12.3.

Témakörök

12.3.1. Textilipari nyersanyagok
40 óra
A textilanyagok csoportosít{sa nyersanyaguk szerint.
Természetes és vegyi sz{lak öltözködés-fiziológiai, tulajdons{gai.
Természetes sz{lak fajt{i, viselési és kezelési tulajdons{gai, felhaszn{l{suk.
Vegyi sz{lak fajt{i, viselési és kezelési tulajdons{gai, felhaszn{l{suk.
Fonalfajt{k jellegzetességei. (sodratir{ny, vastags{g, szakítóerő, nyúl{s,
rugalmass{g, egyenletesség, felületi kép).
Fonalfajt{k felhaszn{l{si lehetőségei.
Cérn{k fajt{i, jellemzői. Díszítő- és varrócérn{k jellemzése.
12.3.2. Textíli{k, kelmék
40 óra
A szövetek gy{rt{sa, a szövés elve és eszközei.
Kötéstan alapjai. Alapkötésű szövetek készítése és jellegzetességeik.
Levezetett kötésű szövetek készítése és jellegzetességeik.
Vetülékrendszerű kötött kelmék tulajdons{gai.
L{ncrendszerű hurkolt kelmék jellemzői.
Nem szőtt textíli{k varrva hurkolt kelmék fajt{i, jellemzése és felhaszn{l{sa.
A textilkikészítés műveleteinek csoportosít{sa.
Színezési elj{r{sok.
Ruh{zati textíli{k legismertebb fajt{i, alapanyag és technológia szerinti
csoportosít{sa.
Kereskedelmi megnevezések.
Ruh{zati textíli{k feldolgoz{si tulajdons{gai.
Ruh{zati kellékek fajt{i, felhaszn{l{si területük.
Különféle textíli{k összedolgozhatós{g{nak feltételei.

12.4.

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
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Ruhaipari szaktanterem
12.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
12.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly

1.1
1.3.
1.4.
1.5.

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
vita

x

1.6.

szemléltetés

x

1.7.
1.8.

projekt
kooperatív tanul{s

x

x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok
Sz{mítógép és periféri{i
-

12.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre

x

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Sz{mítógép és periféri{i

x

Sz{mítógép és periféri{i

x

Sz{mítógép és periféri{i
x

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i

x
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x

Sz{mítógép és periféri{i

x
x

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
-

2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.

Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel
Képi inform{ciók körében
Textilmint{k értelmezése
Textilmint{k készítése leír{sból

x
x

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
x

x

Komplex inform{ciók körében

4.2.
5.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaform{k körében

5.1.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

x

5.3.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

x

6.

Műveletek gyakorl{sa

6.3.

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n

8.5.

x

Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok
Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok

Gyakorlati munkavégzés körében

6.2.

8.

Mikroszkóp
-

x

x

Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok
Sz{mítógép és periféri{i;
anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok

Vizsg{lati tevékenységek körében
Anyagmint{k azonosít{sa

anyagvizsg{ló eszközök;
mikroszkópok

x

12.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

13. Anyag és {ruismeret gyakorlat tant{rgy
13.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja

32 óra

A t{rgy oktat{s{nak célja, hogy a tanuló tudjon mikroszkópi vizsg{lattal és égetési
prób{val nyersanyag-összetételt meghat{rozni. Képes legyen varr{s- és ragaszt{stechnológiai vizsg{latokat elvégezni, elemezni, valamint az eredményeket a
ruhaipari gy{rt{stechnológia megfelelő területein alkalmazni. Tudjon kezelési
útmutatót

készíteni.

Különböző

anyag-

és

kellékmint{kat

képes

legyen

rendszerezni (szövött, kötött, nem szőtt, egyéb). Tudjon laboratóriumi vizsg{latokat
végezni fonalakkal, cérn{kkal, textíli{kkal. Képes legyen az alap- és kellékanyagok
összedolgoz{s{nak feltételeit meghat{rozni.
13.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül

314

13.3.

Témakörök

13.3.1. Anyagvizsg{latok
16 óra
Szövetek nyersanyag-összetételének meghat{roz{sa mikroszkóppal.
Szövetek nyersanyag-összetételének meghat{roz{sa égetési prób{val.
Kötött-hurkolt kelmék vizsg{latai.
Ruhaipari feldolgoz{s vizsg{latai (varr{s- és ragaszt{s-technológiai vizsg{latok).
Vizsg{lati eredmények és a ruhaipari feldolgoz{s feltételeinek összefüggései.
Anyagmint{k azonosít{sa.
13.3.2. [ruismeret
Kezelési útmutató készítése.
Szövetvizsg{latok, kötésmód, szövetszerkezet, felületi jelleg.
Szövetek l{nc- és vetülékfonalainak vizsg{lata, elemzése.
Színezési elj{r{sok meghat{roz{sa.
Kötött-hurkolt kelmék szerkezeti felismerése.
Mintagyűjtemény készítése, rendszerezése.

16 óra

13.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari anyagismereti szaktanterem
13.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
13.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1
1.3.
1.4.
1.6.
1.7.

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt

1.8.

kooperatív tanul{s

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Számítógép és perifériái
Számítógép és perifériái
Mikroszkópok;
Anyagvizsgáló-eszközök;
Bontó kéziszerszámok;
Sodratvizsgálók;
Finomság-mérők

13.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.

1.7.

2.
2.1.
2.2.
2.6.
2.7.
4.
4.2.
5.

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

x

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Mikroszkópok;
Anyagvizsgálóeszközök;
Bontó kéziszerszámok;
Sodratvizsgálók;
Finomság-mérők

x

Számítógép és perifériái
Számítógép és perifériái
-

x

-

x

Számítógép és perifériái

x

Mikroszkópok;
Anyagvizsgálóeszközök;
Bontó kéziszerszámok;
Sodratvizsgálók;
Finomság-mérők

x
x

Komplex inform{ciók körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaform{k körében

5.3.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

6.
6.2.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa

6.3.

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n

8.
8.1.
8.2.

Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése
Technológiai mint{k elemzése

8.5.

Anyagmint{k azonosít{sa

x
x

x
x
x

Mikroszkópok;
Anyagvizsgálóeszközök;
Bontó kéziszerszámok;
Sodratvizsgálók;
Finomság-mérők
Mikroszkópok;
Anyagvizsgálóeszközök;
Bontó kéziszerszámok;
Sodratvizsgálók;
Finomság-mérők

13.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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A
10123-12 azonosító sz{mú
Gy{rtm{nyfejlesztés és
gy{rt{selőkészítés a ruhaiparban
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10123-12 azonosító sz{mú, Gy{rtm{nyfejlesztés és gy{rt{selőkészítés a ruhaiparban
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Ruh{zati termékek
készítése

Alkatrészek készítése

Ruhaipari
gy{rt{stechnológia
gyakorlat
Varr{salapoz{s

Gy{rtm{nyfejlesztés
gyakorlat

Gy{rt{selőkészítés

Gy{rtm{nyfejlesztés

10123-12
Gy{rtm{nyfejlesztés és
gy{rt{selőkészítés a ruhaiparban

Gy{rt{selőkészítés
gyakorlat

Szerkesztésmodellezés
gyakorlat

Szerkesztésmodellezés

FELADATOK
A termékre vonatkozó inform{ciókat
gyűjt: anyag, kellék, fazon, technológia,
méret, testalkat, gép
Elkészíti a középméretű alapmint{t
Kimodellezi az alkatrészeket
Elkészíti a szab{smint{t
Felfektetési rajzot készít
Kiszabja a mintadarabot
Elkészíti az alkatrészeket
Össze{llítja az alkatrészeket
Elvégzi a befejező műveleteket
Minőségellenőrzést végez
Korrig{lja a megvarrt mintadarab hib{it
Műszaki rajzsorozatot készít
Sablonokat készít
Műszaki leír{st készít

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A textilfajt{k feldolgozhatós{gi
jellemzői
Ruh{zati kellékek fajt{i, tulajdons{gai
Ragasztóanyagok, ragasztóbevonatos
közbélések fajt{i és tulajdons{gai
A ruh{zattal szemben t{masztott
követelmények
Az öltözékek fajt{i, formav{ltozatai
Színek, mint{k hat{sai
Méretek és mérett{bl{zatok fajt{i,
jellemzői
Testalkattípusok fajt{i, jellemzői
Alapszerkesztések
Modellezés
Szab{sminta kialakít{sa
Szerkesztő-modellező programok,
eszközök

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
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x
x
x
x

x

Műszaki rajzsorozat készítésének
menete
Szab{smint{k fajt{i, készítése és
felhaszn{l{si területei
A műszaki leír{s tartalma
A felfektetés módjai, szempontjai
A felfektetés munkafolyamata
Gy{rt{s előkészítő programok, gépek,
eszközök
A dokument{ciók fajt{i
A dokument{l{s módjai
A minőségellenőrzés területei
A minőségellenőrzés módjai
Varrat- és varr{stípusok készítése és
felhaszn{l{sa
Vasal{si módok és vasal{si műveletek
alkalmaz{sa
Előkészítési műveletek készítése és
felhaszn{l{sa
Össze{llító műveletek készítése és
felhaszn{l{s
Befejező műveletek készítése és
felhaszn{l{sa
Termékek össze{llít{sai sorrendje
Ruhaipari gépek, berendezések,
eszközök biztons{gos haszn{lata
Vizsg{lati szabv{nyok
Minősítő szabv{nyok

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Ruhaipari tervező programok
Szakmai nyelv megértése és haszn{lata
Szakmai méretsz{mok értelmezése
Rajzi {br{k készítése, értelmezése
Technikai és technológiai eszközök
haszn{lata

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Kézügyesség
Ön{llós{g

x
x

x

x

Precizit{s

x
T[RSAS KOMPETENCI[K

Visszacsatol{si készség

x

x

Tömör fogalmaz{s készsége

x
MÓDSZERKOMPETENCI[K

Figyelemösszpontosít{s

x

[ttekintőképesség

x

Kontroll (ellenőrzőképesség)

x

x

319

x
x

x

x

14. Szerkesztés-modellezés tant{rgy
128 óra
14.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy oktat{s{nak célja, hogy a tanuló tudjon inform{ciókat gyűjteni és
rendszerezni egy-egy modellre vonatkozóan. Ismerje meg a testméreteket,
testalkatokat, és tudjon középméretű alapmint{t készíteni, azt modellezni. Tudjon
műszaki leír{st, szab{smint{t, műszaki rajzsorozatot készíteni. Cél, hogy
megismerje a különböző szerkesztő-modellező programokat, eszközöket.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
14.3.

Témakörök

14.3.1. Gy{rtm{nyfejlesztés
32 óra
A termékre vonatkozó inform{ciók gyűjtése: anyag, kellék, fazon, technológia,
méret, testalkat, gép.
A szakrajz készítés szab{lyai.
A szerkesztési rajzon és a szab{smint{kon alkalmazott jelölések és jelzések.
Mérett{bl{zatok megismerése.
Különböző termékekre műszaki leír{s készítése.
14.3.2. Gy{rt{selőkészítés
96 óra
Testméretek, méretvételi helyek meghat{roz{sa.
Testméretszabv{nyok.
Méretnagys{gok.
Női testalkatok jellemző, női testtart{s típusok.
Férfi testalkatok jellemzői, férfi testtart{s típusok.
A középar{nyos, norm{l női testalkat alapszerkesztései különböző
gy{rtm{nyokra (szoknya, női nadr{g, blúz, ruha, mellény, kosztümkab{t, kab{t)
M 1:4.
A középar{nyos, norm{l férfi testalkat alapszerkesztései különböző
gy{rtm{nyokra (férfi ing, férfinadr{g, zakó, stb.) M 1:4.
Alapszerkesztések {talakít{sa norm{ltól eltérő női testalkatokra (feszes, hajlott,
erős, csípő, hasas, stb.) M 1:4..
Alapszerkesztések {talakít{sa norm{ltól eltérő férfi testalkatokra (feszes, hajlott,
erős, csípő, hasas, stb.) M 1:4..
Az egyes modellek alkatrészeinek modellezése (elejeszél megold{sok, zsebek,
gallérok, ujja form{k, fodrok, övp{nt megold{sok stb.) M 1:4..
Adott modellek szab{smint{inak elkészítése alapanyagból, ragasztóbevonatos
közbélésből, bélésből. Szab{sminta alkatrészek ell{t{sa a megfelelő szab{szati
utasít{sokkal M 1:4..
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Műszaki rajzsorozat készítése a szükséges feliratokkal (szab{szati utasít{sokkal)
M 1:4.
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari szaktanterem
14.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
14.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Számítógép és perifériái
Számítógép és perifériái;
Próbababa; Rajzeszközök;
Ruhaipari gyártáselőkészítő
program
rajzeszközök; Próbababa;
Próbafülke; Próba tükör

oszt{ly

1.1

magyar{zat

x

1.6.

szemléltetés

x

1.10.

szerepj{ték

x

14.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.2.
1.5.
1.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3
5.
5.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Képi inform{ciók körében
Modell-, gy{rtm{nyrajz értelmezése
Ruhaipari szakrajz rajz készítése modell-,
és gy{rtm{nyrajzról
Modell-, gy{rtm{nyrajz készítés
divatfotóról, kész ruh{zati termékről
Csoportos munkaform{k körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Rajzeszközök;
Munkaasztal;
Próbababa; Próba
tükör

x
x
x
x
x
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Rajzeszközök;
Munkaasztal;
Számítógép és
perifériái; Ruhaipari
gyártáselőkészítő
program
Rajzeszközök;

ir{nyít{ssal
5.4.
6.

Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében

6.2.

Műveletek gyakorl{sa

8.
8.1.

Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése

8.2.

Technológiai mint{k elemzése

9.
9.3.
9.4.

x

Munkaasztal;
Próbababa; Próba
tükör
Rajzeszközök;
Munkaasztal;
Számítógép és
perifériái; Ruhaipari
gyártáselőkészítő
program

x

x
x

Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Ön{lló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett

x

Ön{lló szakmai munkavégzés közvetlen
ir{nyít{ssal

x

Rajzeszközök;
Munkaasztal;
Számítógép és
perifériái;
Rajzeszközök;
Munkaasztal;
Próbababa; Próba
tükör; Ruhaipari
gyártáselőkészítő
program

14.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

15. Szerkesztés-modellezés gyakorlat tant{rgy
128 óra
15.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló tudjon ön{llóan modellrajz és
gy{rtm{nyrajz és divatfotó és kész ruhadarab alapj{n alapszerkesztési mint{t
{talakítani, szab{smint{t készíteni. Képes legyen a mintadarabot kiszabni,
felfektetési rajzokat készíteni. Képes legyen ell{tni a gy{rtm{nyfejlesztéssel és
gy{rt{s-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
15.3.

Témakörök

15.3.1. Gy{rtm{nyfejlesztés gyakorlat
24 óra
A termékre vonatkozó inform{ciók gyűjtése: anyag, kellék, fazon, technológia,
méret, testalkat, gép.
Műszaki leír{s készítése.

15.3.2. Gy{rt{selőkészítés gyakorlat
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104 óra

Testméretek, méretvételi helyek meghat{roz{sa.
Testméretszabv{nyok.
Méretnagys{gok.
Női testalkatok jellemző, női testtart{s típusok.
Férfi testalkatok jellemzői, férfi testtart{s típusok.
A középar{nyos, norm{l női testalkat alapszerkesztései különböző
gy{rtm{nyokra (szoknya, női nadr{g, blúz, ruha, mellény, kosztümkab{t, kab{t)
M 1:4.
A középar{nyos, norm{l férfi testalkat alapszerkesztései különböző
gy{rtm{nyokra (férfi ing, férfinadr{g, zakó, stb.) M 1:4.
Alapszerkesztések {talakít{sa norm{ltól eltérő női testalkatokra (feszes, hajlott,
erős, csípő, hasas, stb.) M 1:4..
Alapszerkesztések {talakít{sa norm{ltól eltérő férfi testalkatokra (feszes, hajlott,
erős, csípő, hasas, stb.) M 1:4..
Az egyes modellek alkatrészeinek modellezése (elejeszél megold{sok, zsebek,
gallérok, ujja form{k, fodrok, övp{nt megold{sok, stb.) M 1:4..
Adott modellek szab{smint{inak elkészítése alapanyagból, ragasztóbevonatos
közbélésből, bélésből. Szab{sminta alkatrészek ell{t{sa a megfelelő szab{szati
utasít{sokkal M 1:4..
Műszaki rajzsorozat készítése a szükséges feliratokkal (szab{szati
utasít{sokkal) M 1:4.
15.4.

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari szaktanterem

15.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
15.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x

oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Számítógép és perifériái;
Próbababa; Rajzeszközök;
Próbafülke; Próba tükör
Ruhaipari gyártáselőkészítő
program

15.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
323

1.
1.6.
1.7.

2.

2.7.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
5.
5.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Inform{ciók ön{lló rendszerezése

Oszt{lykeret

x

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x
x

Modell-, gy{rtm{nyrajz készítés
divatfotóról, kész ruh{zati termékről

x

Csoportos munkaform{k körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

6.
6.2.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa

6.3.

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n

8.
8.1.
8.2.
8.5.

Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése
Technológiai mint{k elemzése
Anyagmint{k azonosít{sa

8.6.
9.

T{rgymint{k azonosít{sa
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Ön{lló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett

Próbababa; Próbafülke;
Rajzeszközök; Próba
tükör Ruhaipari
gyártáselőkészítő
program

x

Képi inform{ciók körében
Modell-, gy{rtm{nyrajz értelmezése
Ruhaipari szakrajz készítése modell-, és
gy{rtm{nyrajzról

Csoportos helyzetgyakorlat

9.4.

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Rajzeszközök;
Számítógép és
perifériái; Ruhaipari
gyártáselőkészítő
program

x

Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

5.4.

9.3.

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x
x

x
x
x
x

x

Ön{lló szakmai munkavégzés közvetlen
ir{nyít{ssal

x
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Számítógép és
perifériái;
Rajzeszközök; Próba
tükör; Próbafülke;
Próbababa; Ruhaipari
gyártáselőkészítő
program
Számítógép és
perifériái; Próbababa;
Rajzeszközök;
Próbafülke; Próba
tükör Ruhaipari
gyártáselőkészítő
program
Próbababa; Próbafülke;
Rajzeszközök; Próba
tükör Ruhaipari
gyártáselőkészítő
program
Próbababa; Próbafülke;
Rajzeszközök; Próba
tükör Ruhaipari
gyártáselőkészítő
program
Próbababa; Próbafülke;
Rajzeszközök; Próba
tükör Ruhaipari
gyártáselőkészítő
program

15.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

16. Ruhaipari gy{rt{stechnológia gyakorlat tant{rgy
160 óra
16.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló képes legyen kiszabni a mintadarabot,
elkészíteni az alkatrészeket, majd össze{llítani a modellt. A tanuló képes legyen a
megvarrt mintadarab hib{it észrevenni, a szerkesztés-modellezési hib{kat
kijavítani. Tudja korrig{lni a megvarrt mintadarab egyéb esetleges hib{it. Tudjon
kész ruh{zati terméket elő{llítani (szab{s, varr{s, ragaszt{s, vasal{s, minőségellenőrzés).
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
16.3.

Témakörök

16.3.1. Varr{salapoz{s
Varrat- és varr{stípusok készítése.
Vasal{si műveletek gyakorl{sa.
Minőségellenőrzési munk{k elvégzése.
A megvarrt mintadarab hib{inak korrekciója.

16 óra

16.3.2. Alkatrészek készítése
48 óra
Előkészítési műveletek készítése.
Varr{stípusok készítése, gyakorl{sa (összevarr{s, szegés, r{varr{s, díszítés,
varratvégződések, gombok, kapcsok, stb. varr{sa, gomblyukak készítése)
Női blúz, férfi ing ujj bevarr{si módok, ujja hasítékok (p{nt, arrow, francia, stb.),
kézelő ,megold{sok (hamis, dupla, francia, stb.), zseb, eleje, gallér (inggallér,
apacs , bubi, matróz, stb.), alkatrészek készítése.
Nadr{g, szoknya hasíték (nyitott, takart, Dior, lépéshajt{sok, godet), oldal- és
h{tsózsebek, övp{ntok készítése, húzóz{r r{varr{si technológi{k
Zakó, blézer, mellény, folt és bev{gott, szab{svonalba helyezett zsebek, gallérok,
nyakkör eldolgoz{sok, elejeszél megold{sok, ujjvégződések készítésének
gyakorl{sa.
Egyéb alkatrészek elkészítése.
Az alkatrészek össze{llít{sa.
Minőségellenőrzési
munk{k
elvégzése
(szimmetria,
tűzésszélességek,
méretpontoss{g, nyers- és készméret t{bl{zatnak való megfelelés)
A megvarrt mintadarab hib{inak korrekciója.
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16.3.3. Ruh{zati termékek készítése
96 óra
Mintadarabok szab{sa (szoknya, női blúz, női nadr{g, női blézer, női kab{t,
férfiing, férfi nadr{g, férfi zakó, stb., alapanyagból, ragasztó bevonatos
közbélésből, bélésből, szab{szati utasít{sok betart{s{val).
Különböző ruh{zati termékek össze{llít{sa (szoknya, női blúz, női nadr{g, női
blézer, női kab{t, férfiing, férfi nadr{g, férfi zakó, műveleti csoportbont{sban
illetve technológiai sorrendben).
Bélelési technológi{k gyakorl{sa (bélelt női szoknya, női blézer, női kab{t, férfi
nadr{g, férfi zakó stb. műveleti csoportbont{sban illetve technológiai
sorrendben).
A befejező műveletek elkészítése (szoknya alja elkészítése, női nadr{g sz{r{nak
szegése, koptató r{varr{sa, hajtóka készítése, stb.).
Minőségellenőrzési
munk{k
elvégzése
(szimmetria,
tűzésszélességek,
méretpontoss{g, nyers- és készméret t{bl{zatnak való megfelelés).
A megvarrt mintadarab hib{inak korrekciója, szab{sminta visszaigazít{sa,
jelölések, illesztések módosít{sa.
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari tanműhely
16.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
16.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1
1.6.

magyar{zat
szemléltetés

1.7.

projekt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

x
x

oszt{ly
x
x

x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Varrodai berendezések,
gépek, eszközök; Vasalóberendezések, eszközök,
gépek:

16.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.2.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4..4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.

7.3.
9.
9.3.
9.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x
Varrodai berendezések,
gépek, eszközök;
Vasaló-berendezések,
eszközök, gépek:

x
x
x

Varrodai berendezések,
gépek, eszközök;
Vasaló-berendezések,
eszközök, gépek:

x

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

Képi inform{ciók körében
Alkatrész-, művelet rajz, metszeti {bra
értelmezése

x

-

x

-

x
x

Szabászati
berendezések, gépek,
eszközök; Varrodai
berendezések, gépek,
eszközök; Vasalóberendezések, eszközök,
gépek:

Komplex inform{ciók körében
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés ut{n
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n

x

Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n

x

Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése

x

Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Ön{lló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett

x

Ön{lló szakmai munkavégzés közvetlen
ir{nyít{ssal

x
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Szabászati
berendezések, gépek,
eszközök; Varrodai
berendezések, gépek,
eszközök; Vasalóberendezések, eszközök,
gépek:
Szabászati
berendezések, gépek,
eszközök; Varrodai
berendezések, gépek,
eszközök; Vasalóberendezések, eszközök,

gépek:

16.6.A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10124-12 azonosító sz{mú
Varrodai gy{rt{stechnológia,
gy{rt{sszervezés és minőség-ellenőrzés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10124-12 azonosító sz{mú, Varrodai gy{rt{stechnológia, gy{rt{sszervezés és minőségellenőrzés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és
témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

x

Minőségügyi
dokumentumok

x

Minőségbiztosít{s

Minőségbiztosít{s

Varrógépek,
varróautomat{k,
hőmegmunk{ló
berendezések

Ruhaipari gépismeret
A gy{rt{selőkészítés,
nyers{ru rakt{r,
szab{szat eszközei

Termeléstervezés és
ellenőrzés

Ruhaipari
gy{rt{sszervezés
Varrodai
gy{rt{sszervezés,
minőség-ellenőrzés

Terméktechnológia

10124-12
Varrodai gy{rt{stechnológia,
gy{rt{sszervezés és
minőség-ellenőrzés

Technológiai alapoz{s

Ruhaipari
gy{rt{stechnológia II.

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

FELADATOK
Gy{rt{si utasít{st készít
Műveleti sorrendet készít
Műveleti utasít{st készít
Meghat{rozza a gép és
eszköz szükségletet
Munkanorm{t sz{mol
Varrodai-befejező
munkafolyamatot szervez
Beérkező alapanyagokat és
kellékeket ellenőriz
Minőségellenőrzési utasít{st
hat{roz meg
Termék- és technológiai
folyamat ellenőrzést végez
Ellenőrző méréseket végez
Mérőeszközöket haszn{l

x
x

x
x
x

x
x
x

Gy{rt{si minőséget és
kisz{llít{st ellenőriz

SZAKMAI ISMERETEK
Varr{stechnológia és
{br{zol{s
Vasal{stechnológia
Hegesztés- és ragaszt{s
technológia
A műveleti sorrend tartalma
Cikktechnológia
Rajzoló programok
haszn{lata
Varrógépek, berendezések,
eszközök
Vasalógépek, berendezések,
eszközök
Gy{rt{sszervezés és a

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
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szervezést befoly{soló
tényezők
Anyagmozgat{s
Szalagszervezési módok
Munkahelyszervezés
Munkanorma-készítés
Elemzési, gazdas{goss{gi
sz{mít{s
A dokument{ciók fajt{i,
módjai
A minőség-ellenőrzés
területei, módjai
Minőségir{nyít{ssal
kapcsolatos fogalmak
Könnyűipari
szabv{nyrendszerek
felépítése
Termék ellenőrzési
módszerek
Mérések és vizsg{latok
előír{sai
Minőségügyi rendszer
dokumentumai

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelv megértése és
haszn{lata
Idegen nyelvű géphaszn{lati
feliratok értelmezése,
megértése
Ruhaipari {br{k értelmezése,
készítése
Mennyiségérzék
Mérőműszerek haszn{lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség

x

Szervezőkészség

x

Precizit{s

x
x

x

x
x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

x

Tömör fogalmaz{s készsége
Ir{nyít{si készség

x
x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Rendszerező képesség

x

x

Kontroll (ellenőrzőképesség)

x

x

Problémaelemzés-, felt{r{s

x
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x

17. Ruhaipari gy{rt{stechnológia II. tant{rgy
17.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a
gy{rt{stechnológiai
előír{sokat

feladatokat.

kidolgozni

hegesztéstechnológia

Tudjon

rajzban

alkalmaz{s{t

és

96 óra
tanuló
varr{sír{sban.

bizonyos

megismerje
és
Tudja

az

alapvető

ragaszt{stechnológiai
megindokolni

termékeknél.

Képes

a

legyen

meghat{rozni egy termék műveleti sorrendjét, tudja előírni a műveletekhez
szükséges gépeket, berendezéseket.
17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
17.3.

Témakörök

17.3.1. Technológiai alapoz{s
Varr{stechnológia és {br{zol{s.
Vasal{stechnológia.
Hegesztés- és ruhaipari ragaszt{s technológia saj{toss{gai.
A műveleti sorrend tartalma, meghat{roz{sa, megad{sa ír{sban.

24 óra

17.3.2. Terméktechnológia
72 óra
Különböző ruh{zati termékek elkészítésének technológiai sorrendje.
Női blúz adott modelljének cikktechnológi{ja (z{ród{sok, nyakkör eldolgoz{sok,
ujjform{k, ujjvégződések, díszítési lehetőségek)
Férfiing adott modelljének cikktechnológi{ja (z{ród{sok, nyakkör eldolgoz{sok,
ujjform{k, ujjvégződések, zseb megold{sok) .
Női szoknya adott modelljének cikktechnológi{ja (z{ród{sok, derék
eldolgoz{sok, lépéskönnyítési megold{sok, díszítési lehetőségek, zseb
megold{sok) Női blézer adott modelljének cikktechnológi{ja (z{ród{sok,
különböző gallér form{k és felvarr{s{nak módjai, ujjform{k, ujjvégződések,
díszítési lehetőségek, zseb megold{sok)..
Női kab{t adott modelljének cikktechnológi{ja (z{ród{sok, különböző gallér
form{k és felvarr{s{nak módjai, ujjform{k, ujjvégződések, díszítési lehetőségek,
zseb megold{sok)..
Férfi nadr{g adott modelljének cikktechnológi{ja (z{ród{sok, díszítési
lehetőségek, zseb megold{sok).
Férfi zakó adott modelljének cikktechnológi{ja (z{ród{sok, díszítési lehetőségek,
zseb megold{sok).
Férfi mellény adott modelljének cikktechnológi{ja (z{ród{sok, díszítési
lehetőségek, zseb megold{sok)
17.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
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Ruhaipari szaktanterem vagy ruhaipari tanműhely
17.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
17.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{
m
1.1
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Számítógép és perifériái

oszt{ly
x
x

Számítógép és perifériái;
Varrodai berendezések,
gépek, eszközök:

x
x
x

17.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Alkatrész-, művelet rajz, metszeti {bra

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x
x
x

Számítógép és
perifériái;

x
x

x

x

x
Számítógép és
perifériái;

x
x
x
x
x
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Rajzeszközök;

3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
5.
5.3.
6.
6.2.
6.3.
8.
8.2.
8.5.
8.6.

Számítógép és
perifériái;

értelmezése
Alkatrész-, művelet rajz, metszeti {bra
készítése leír{sból
Alkatrész-, művelet rajz, metszeti {bra
készítése termékről

x

x

x

x

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapj{n
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés ut{n
Csoportos munkaform{k körében

x
x
Számítógép és perifériái

x
x

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

x

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai mint{k elemzése
Anyagmint{k azonosít{sa
Termékmint{k azonosít{sa

Rajzeszközök;
Számítógép és
perifériái;

x
x
x
x
x

x
x
x

Számítógép és perifériái

-

17.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

18. Ruhaipari gy{rt{sszervezés tant{rgy
64 óra
18.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló megismerje a különböző varrodai
szalagszervezési módokat, képes legyen munkahely-elrendezési előír{sokat
készíteni rajzban és ír{sban egyar{nt. Tudjon a gy{rt{sszervezéssel kapcsolatos
sz{mít{si feladatokat elvégezni, elemezni (munkanorma készítés, gazdas{goss{gi
sz{mít{sok).
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.

18.3.

Témakörök
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18.3.1. Varrodai gy{rt{sszervezés, minőség-ellenőrzés
Varrodai gy{rt{sszervezési módok.
Hatékony varr{si módszerek.
Munkaidő-kihaszn{l{s elemzése.
Varrodai minőségbiztosít{s.
Gy{rt{sközi minőség-ellenőrzés.

32 óra

18.3.2. Termeléstervezés és ellenőrzés
32 óra
Gy{rt{sszervezés és a szervezést befoly{soló tényezők a varrod{ban.
Anyagmozgat{s.
Varrodai munkahelyszervezés.
Munkanorma-készítés.
Elemzési, gazdas{goss{gi sz{mít{s.
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Sz{mítógép terem és/vagy ruhaipari tanműhely
18.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
18.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{
m
1.1
1.3.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s

csoport

oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

Számítógép és perifériái

x
x

x
Számítógép és perifériái

x
x

18.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa

x
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Számítógép és perifériái

1.5.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.4.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Képi inform{ciók körében
Varrodai folyamat{bra, munkahelyi
alaprajz értelmezése
Varrodai folyamat rajz készítése leír{sból
Munkahelyi folyamat{bra elemzés,
hibakeresés

x
x

x
Számítógép és perifériái

x
x
x

x
Számítógép és perifériái

x
x

x

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaform{k körében
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

Számítógép és perifériái
Számítógép és perifériái

18.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

19. Ruhaipari gépismeret tant{rgy
32 óra
19.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló ismerje meg a gy{rt{s előkészítés, a
nyers{rurakt{r és a szab{szat eszközeit, gépeit, berendezéseit. Saj{títsa el a
varrógépek, a vasaló és ragasztó berendezések haszn{lat{t, ismerje meg azok
alkalmaz{si lehetőségeit.
19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
19.3.

Témakörök

19.3.1. A gy{rt{selőkészítés, nyers{ru rakt{r, szab{szat eszközei
16 óra
Ruhaipari gy{rt{s-előkészítő programok megismerése, haszn{lata.
Nyers{rurakt{r gépei, berendezései (polcok, rakodólapok, sz{llít{s, tov{bbít{si
lehetőségek).
Terítő- és szab{szgépek.
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Jelölő és sz{mozó eszközök, gépek.
Teríték és szabott alkatrészek tov{bbít{s{hoz szükséges berendezések.
19.3.2. Varrógépek, varróautomat{k, hőmegmunk{ló berendezések
Varrógépek, berendezések, eszközök.
Varróautomat{k.
Vasalók, vasalóasztalok.
Vasalógépek, vasalóprések, berendezések, eszközök.
19.4.

.
16 óra

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari szaktanterem és/vagy ruhaipari tanműhely

19.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
19.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{
m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

1.1
1.6.
1.8.

magyar{zat
szemléltetés
kooperatív tanul{s

x

1.9.

szimul{ció

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Számítógép és perifériái;
Szabászati berendezések,
gépek, eszközök; Varrodai
berendezések, gépek,
eszközök; Vasalóberendezések, eszközök, gépek

oszt{ly
x
x

19.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.5.
1.7.
2.
2.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
V{laszol{s ír{sban mondatszintű

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x
x

Számítógép és perifériái

x

x

337

-

kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Képi inform{ciók körében
Gépek, berendezések szerkezetének
értelmezése

2.4.
3.
3.1.

x

x

3.5.

Gépek, berendezések szerkezeti rajz{nak
elemzése, hibakeresés

7.
7.2.

Üzemeltetési tevékenységek körében
Feladattal vezetett szerkezetelemzés

x

7.4.

Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről

x

x

Számítógép és
perifériái; Szabászati
berendezések, gépek,
eszközök; Varrodai
berendezések, gépek,
eszközök; Vasalóberendezések, eszközök,
gépek
Számítógép és
perifériái; Szabászati
berendezések, gépek,
eszközök; Varrodai
berendezések, gépek,
eszközök; Vasalóberendezések, eszközök,
gépek

19.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

20. Minőségbiztosít{s tant{rgy
32 óra
20.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló megismerje a minőségbiztosít{s
területeit, módjait, legyen tiszt{ban a minőség-ir{nyít{ssal kapcsolatos
fogalmakkal. Tudja megkülönböztetni egym{stól a minőségbiztosít{s, minőségellenőrzés és a minőségir{nyít{s fogalmait. Ismerje meg a könnyűipari
szabv{nyokat,

azok

felépítését.

Tudjon

minőségügyi

dokumentumokat

készíteni (termékek ellenőrzési módszere, mérések és vizsg{latok előír{sai).
20.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
20.3.

Témakörök

20.3.1. Minőségbiztosít{s
16 óra
Minőség, minőségbiztosít{s, minőségir{nyít{s a ruhaiparban.
Ruh{zati termékek jellemzői: pontoss{g, haszn{lhatós{g, tartóss{g, tetszetősség.
Beérkező alapanyag, {ru ellenőrzése.
Besz{llítók teljesítményének felügyelete.
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Gy{rt{sközi ellenőrzés: munkaművelet és alkatrész vizsg{lat, munkadarab
ellenőrzés.
Termelőberendezések, mérőeszközök minőségképességének ellenőrzése.
Végellenőrzés: teljes körű, szúrópróba, mintavételes.
20.3.2. Minőségügyi dokumentumok
16 óra
Minőségpolitika, minőségügyi kézikönyv, minőségbiztat{si elj{r{sok, utasít{sok,
minőségügyi feljegyzések, bizonylatok a ruhaiparban.
A ruhaipari szabv{nyrendszerek.
Termék ellenőrzési módszerek.
Mérések és vizsg{latok előír{sai.
Minőségügyi rendszer dokumentumai.
20.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy Ruhaipari szaktanterem
20.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
20.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{
m
1.1
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.8.
1.10.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanul{s
szerepj{ték

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
Sz{mítógép és periféri{i
-

20.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett

x
x
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Sz{mítógép és periféri{i

1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.4.
3.
3.1.
5.
5.1.

feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
Tesztfeladat megold{sa
Képi inform{ciók körében
Műszaki dokument{ció rajzainak
értelmezése
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

x
x

x
x
x

-

x

x

x

-

Sz{mítógép és periféri{i

20.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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