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1. BEVEZETÉS
A bevezető szerepe:

A



definiálja, mi az a pedagógiai program, kinek szól (preambulum)



röviden ismerteti az intézményt (valójában a szakmai alapdokumentum köznyelven megfogalmazva):
hol helyezkedik el, tanulók, osztályok, évfolyamok, pedagógusok száma, intézményszerkezet,
specialitások, tagozatok, esetleg tradíciók, társadalmi kapcsolatok, alapítvány stb.

Pedagógiai

Program

iskolánk,

az

Ózdi

SzC

Gábor

Áron

Szakképző

Iskolája

szakmai

önmeghatározásának dokumentuma.
Iskolánk közel 130 éves múltal rendelkező intézmény, amely az egykori 102. sz. Gábor Áron Ipari
Szakmunkásképző Intézet, illetve a 2005 és 2011 között fennáló Bolyai Farkas Szakképző Iskola jogutódja.
2015-től az Ózdi Szakképzési Centrum tagintézményeként - a korábban szintén tagiskolai statusszal
rendelkező Árpád Vezér Úti Szakiskolai Tagintézménnyel összevonva működik tovább. Nappali tagozat
mellett iskolánkban esti tagozatos felnőttoktatás (2 év) zajlik, amely munka mellett végezhető, ingyenes
második szakma megszerzésére is lehetőséget nyújt akár pályakezdők, akár munkanélküliek számára.
Lehetőséget nyújtunk továbbá az Arany János Kollégium Programban (AJKP) való részvételre (előkészítő
évfolyammal) a szakgimnáziumi képzésbe történő becsatlakozással, részt veszünk a Szakképzési
Hídprogramban, a szakképesítéssel rendelkezők részére 2 éves képzést hírdetünk az érettségi bizonyítvány
megszerzésére, az érettségizettek pedig választhatják a technikus képzéseinket.
Esetünkben ismételten nagy jelentőségű, hogy megfogalmazzuk pedagógiai hitvallásunkat, nevelő-oktató
munkánk alapelveit, rögzítsük tartalmát, s bemutassuk annak feltételrendszerét, hiszen 2015. július 1-től új
fenntartóhoz, az Ózdi Szakképzési Centrumhoz tartozva, új iskolaszerkezetben, a volt Árpád vezér
Szakiskolai Tagintézményt is magában foglalva (utóbbi telephelyként működik tovább) két különböző
helyszínen szakképzést folytató intézményegység integrálásával folytatjuk köznevelési és szakképzési
feladatainkat.
Intézményünk új neve: Ózdi Szc Gábor Áron Szakképző Iskolája, melynek székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút
2. (tanműhellyel, amelynek címe: 3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.), telephelye: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. Az
intézmény szakközépiskolai és szakiskolai, 2016. szeptember 1-től szakgimnáziumi és szakközépiskolai
oktatást folytató összetett iskolaként működik a továbbiakban. A személyi állomány tekintetében a
pedagógiai munkát összesen a 2018/2019. tanévben 42 fővel, ezen belül 34 főállású (ebből 8 fő az iskola
telephelyén), 1 félállású, 10 óraadó, illetve továbbbi 5 fő fejlesztő gyógypedagógus kollégával kezdtük. A
nem pedagógus, az ún. nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörökben dolgozók száma:
8 fő, utóbbiba a telephely vonatkozásában takarító személyzet is beletartozik. A tanévet nappali tagozaton
21 osztállyal és a 2018. szeptember 14-i adatok szerint 445 tanulóval, ebből esti tagozatos felnőttoktatásban
48 fővel kezdtük, a létszám az elmúlt tanévek során folyamatos csökkenést mutat. Az előzőken belül a
telephelyen a nappali tagozatos létszám már alig haladta meg a 100-at (103 fő), viszont a felnőttoktatásban
több főt tudtak beiskolázni (összesen 32 fő tanult), mint a székhelyen. A háttérben, az egyik legjelentősebb
tényezőnek a 16 éves tankötelezettségét visszaállítását látjuk, melynek következtében több diák – minden
komolyabb indok, vagy munkalehetőség nélkül – saját akaratából befejezte tanulmányait és leszámolt az
iskolából a gyorsabb és támogatott felnőttképzést választva. A létszámcsökkenés okai között tehát a
kimaradás, illetve az igazolatlan mulasztás, vagy fegyelmi határozat következtében történő kizárás áll.
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A megújulás ellenére mindennapi pedagógiai munkánk továbbra is kötődik múltbéli hagyományainkhoz,
eredményeinkhez és értékrendünkhöz, melyekre alapozva kialakíthatjuk egy modern, a változásokat
rugalmasan követni képes szakképző iskola arculatát.
Természetesen a Pedagógiai Program elkészítése lehetőséget ad egyfajta számvetésre is, korábbi
elképzeléseink, stratégiánk felülvizsgálatára, s néhány szükséges változtatásra.
Örökölt szellemi és fizikai erőforrásainkkal azonban továbbra is arra összpontosítunk, hogy ebben az új
szervezeti formában is Ózd és térsége szakképzésében meghatározó szerepet töltsünk be, s a nálunk
tanuló fiataloknak piacképes szakmák tanulásának lehetőségét és ezáltal pozitív jövőképet nyújtsunk.
Tesszük ezt oly módon, hogy az általános műveltség elemei mellett jól konvertálható, korszerű szakmai
ismeretek átadásával diákjainkat olyan tudás birtokába juttatjuk, mellyel egyéni igényeik és képességeik
szerint egyesek eredményesen továbbtanulhatnak, míg mások – hiányszakmák tanulásával - a munkaerőpiacra lépve képesek lesznek hatékonyan dolgozni és a gyorsan változó társadalmi, gazdasági elvárásokhoz
folyamatosan alkalmazkodni. Tudatában vagyunk annak, hogy a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyeit
jelentősen növelheti, ha az oktatás a munkaerőpiacon feltehetően keresett szakmákra szerveződik.
Széles oktatási kínálatunkkal a gazdaság különféle szegmenseiből érkező képzési elvárásoknak és egyre
nagyobb iskolahasználói kör igényeinek igyekszünk megfelelni.
Mindennapi nevelő-oktató munkánkat a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatásának érdekében az
alábbi gondolatok jegyében végezzük:
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól
végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” (Dr. SzentGyörgyi Albert)
Ne akarjon a tanító az emberből más embert faragni, hanem tanítsa meg a maga megismerésére, a maga
tehetségeivel (...), s akkor áldott és gyönyörűséggel teljes lesz a munkája. (Cholnoky Viktor)

1.1.

Az iskola küldetésnyilatkozata

Az iskolánk a gazdasági régiónk nagy hagyományokkal rendelkező, jogelődjeire nézve közel 130 éves
szakképző intézménye.
Célja, hogy növendékeink felismerjék a bennük rejlő képességeket, és azt a megalapozott szakmaválasztás
után továbbfejlesszék az általános és a szakmai képzés keretében, legyenek büszkék szakmájukra, a
munka szeretete része legyen egyéni boldogulásuknak.
Célunk a korszerű szakképzés megvalósítása, a szakmai igényességre, nyitottságra való nevelés, a
folyamatos továbbképzés belső igényének kialakítása. A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzési
szerkezetet működtetünk, a duális szakképzés megvalósításában együttműködünk a gazdálkodó
szervezetekkel, cégekkel, válallkozókkal.
További célunk, hogy iskolánk az ismeretek átadásának és az emberi kapcsolatok sokféleségének olyan
színtere legyen, melyet a tanítványok és a pedagógusok közösen alakítanak és formálnak a számukra
legtöbbet adóvá. Végzett diákjaink meglévő értékeiknek biztos tudatában képesek legyenek saját sorsuk
legkedvezőbb alakítására.
El kívánjuk érni, hogy tanulóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük értékeit, a társadalmi
szokásokat, viselkedési normákat; legyen igényük az egészségmegőrző életvitelre.
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Az intézmény minőségirányítási rendszerének működtetésével biztosítjuk, hogy a jövőben az iskola minden
területén lehetőség nyíljon a folyamatos fejlesztésre és belső szükségletté váljon a minőségi munkavégzés.
Az iskola elképzeléseinek megvalósításához rendelkezésre áll a felkészült, képzett nevelőtestület, a jól
felszerelt iskola és tanműhely, valamint az oktatás területén működő támogató partnereink.

1.2.

Az iskola jövőképe

Célunk, hogy a régió munkaerő-piaci igényeit kielégítő széles szakmai alapozású, gyakorlatcentrikus, a
vállalkozói szemlélet alapjain nyugvó oktatás keretében szerezzék meg tanulóink a társadalom által elvárt,
differenciált szakmai végzettségeket, s készüljenek fel a munkaerőpiaci mobilitásra. A duális szakképzés
teljes körű megvalósítása érdekében szoros együttműködést alakítunk ki minden érintett gazdasági
szereplővel, szakképzési irányító szervezettel.
A jövőben integrálni kívánjuk a felnőttképzési formákat az iskola képzési struktúrájába: a továbbképzések,
átképzések, valamint további szakmai képzettségek megszerzéséhez szükséges feltételrendszer
kialakításával.
El kívánjuk érni, hogy az oktatás folyamatában a diákok szerezzenek a munkába állást segítő,
problémakezelő ismereteket, szóbeli, írásbeli, informatikai kommunikációs készségük fejlődjön, segítve a
további ismeretszerzést, a társadalmi kapcsolatok alakítását. Képesek legyenek az önálló eligazodásra,
rendelkezzenek jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretekkel.
Az iskolai partnerkapcsolatok erősítésével, a technikai háttér jobb kihasználásával, a szülők intenzívebb
bevonásával eredményesebbé kívánjuk tenni oktató-nevelő munkánkat. Célunk a különböző cégekkel
meglévő iskolai kapcsolatok fejlesztésével, az iskolai termelőtevékenység minőségének javításával és a
pályázatokon történő eredményesebb részvétellel az iskola hatékonyságának növelése. Ilyen törekvéssel
tekintünk az új szakmai partnerkapcsolatok kiépítésére a különböző ipari ágazatokon belül, részben a
tanulók képzése, részben új ismeretek megszerzése, az információáramlás hatékonyságának növelése,
illetve a minél jobb együttműködés kialakítása és fenntartása érdekében.
„A jó szakma felér egy diplomával” – a már sokszor idézett gondolat képezheti a hazai szakképzési rendszer
stratégiai fejlesztési célkitűzéseinek egyik fő mottóját, főként abban a tekintetben, hogy térségünk sokszor
halmozottan hátrányos helyzetű lakói esetében lényegében az egyetlen kitörési pontot jelentheti. A
differenciálódó igények, a gyakorlati tudásra épülő kereslet, az igazán hiányszakmáknak tekinthető
szférákban megnyilvánuló versenyképes tudás eléréséhez azonban minőségi képzésre és motivált, a
megkívánt készségek elsajátítására képes munkaerő-utánpótlás szükséges.
Az iskola szerepe ebben meghatározó lehet. Habár presztízsét tekintve a szakképző intézmények továbbra
is az iskolai rangsor második felében foglalnak helyet, a munkaerő-piac kereslet-kínálat viszonylata – az
elmúlt években átalakulva és új igényeket támasztva – a hozzáértő és szakmai téren motivált fiatalokat
kíván. Az érettségi bizonyítvány önmagában nem elegendő, versenyképes tudás versenyképes bérezéssel
célirányos módon szelektál a lehetséges munkaerő között, s az elméleti tudás mellett a gyakorlatban
megszerzett ismereteket felmérve válogat. Az elérendő célcsoport pedig nem csupán a nappali tagozaton
tanuló fiatalok csoportja, hanem a felnőttoktatás (és felnőttképzés) révén immár a szakképesítéssel
rendelkező, azt kiegészíteni, esetleg tevékenységi kört váltani szándékozók köre is, akik költségtérítésmentesen tanulhatnak az iskola falai között. Jobb körülményeket teremtve iskolai környezetünkben
elsődleges célunk a szakképzés erősítésében szerepet vállalni.
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1.3.

Az iskola alaptevékenysége, feladata

Az intézmény (tagiskola) neve: Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája
Székhelye:

3600 Ózd, Bolyki főút 2.

Telephelyei:

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1. (tanműhely)
3600 Ózd, Árpád vezér út 13. (szakképző iskolarész)

Honlapja: http://www.gasziozd.hu/
Az intézmény közvetlen jogelődje: Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Gábor Áron Szakképző Tagiskolája
(fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete)
Az intézmény alapítása: Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Társulati Tanonciskolája, 1889
Költségvetési szerve: Ózdi Szakképzési Centrum (címe: 3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.; levelezési címe: 3600
Ózd, Petőfi Sándor út 20.)
OM azonosítója: 203046
Honlapja: http://www.ozdiszc.hu
Irányító szerve: Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
Székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Jogelőd szervezetei:
-

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) - székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

-

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) - székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

A köznevelési intézmény típusa: többcélú köznevelési intézmény
Az intézménybe (tagiskolába) felvehető maximális tanulólétszám (székhely és telephely összesen): 1412 fő

A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési
és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakképzési feladatok ellátása.
A szakképzési centrum fő feladataként szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatást, a Szakképzési
Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja,
valamint nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát.

Nappali rendszerű szakgimnáziumi nevelés-oktatás (szakképzés): gépészet és vendéglátóipar
ágazatban szakgimnáziumi nevelés és oktatás négy általános műveltséget megalapozó évfolyammal,
szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő és a szakmai alapdokumentum mellékletében megnevezett szakképesítések körében
mellékszakképesítést szerezhet, valamint továbbtanuláshat, illetve munkába állhat, vagy helyben folytatva
tanulmányait előkészül az érettségi utáni szakképzésbe való bekapcsolódásra a főszakképesítés
megszerzéséért (technikus szint). A Kt.-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli
tevékenységek biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi, iskolai könyvtári feladatok ellátása.
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Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakgimnáziumi nevelés-oktatás: gépészet és
vendéglátóipar ágazatban szakgimnáziumi nevelés és oktatás négy általános műveltséget megalapozó
évfolyammal, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, az
Országos Képzési Jegyzékben szereplő és a szakmai alapdokumentum mellékletében megnevezett
szakképesítések körében mellékszakképesítést szerezhet, valamint továbbtanuláshat, illetve munkába
állhat, vagy helyben folytatva tanulmányait előkészül az érettségi utáni szakképzésbe való bekapcsolódásra
a főszakképesítés megszerzéséért (technikus szint). A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján integráltan nevelhető, oktatható a) testi, érzékszervi (gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült),
értelmi (enyhe értelmi fogyatékosok ellátása), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók, vagy
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos
feladatok ellátása. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások
biztosítása, illetve egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt.-ben
meghatározott időkeretben. A Kt.-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi, iskolai könyvtári feladatok ellátása.
Szakképesítés megszerzésére felkészítő

nappali rendszerű

szakmai

elméleti

oktatás

a

szakképzési évfolyamokon: az érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai
vizsgára; a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő és az alapító okiratat mellékletében felsorolt
szakképesítés körében felkészít szakmai vizsgára.
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon: az érettségi vizsgához kötött szakképesítések
körében felkészít szakmai vizsgára,a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő és az alapító
okiratmellékletében felsorolt szakképesítés körében felkészít szakmai vizsgára; a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a) testi, érzékszervi (gyengénlátó, enyhe
fokban hallássérült), értelmi (enyhe értelmi fogyatékosok ellátása), beszédfogyatékos, autista, a megismerő
funkciók, vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, b) a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelésével és
oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása; egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs és
fejlesztő foglalkozások biztosítása; egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a
Kt.-ben meghatározott időkeretben;
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon (9-11. évf.): a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben és
gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása tanulószerződéssel; a tanulmányok befejezéséhez
szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; felkészít a felsorolt
szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára.
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (9-11. évf.): a szakképző évfolyamokon
tanulók iskolai tanműhelyben és gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása tanulószerződéssel,
a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat.
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A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a) testi,
érzékszervi (gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült), értelmi (enyhe értelmi fogyatékosok ellátása),
beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulók, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdő tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása; egészségügyi
és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások biztosítása; felkészít a felsorolt
szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára.
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás: továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán
kívüli foglalkozások szervezése; szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás: az
intézmény képzési profiljához illeszkedő – a melléklet szerinti – egyéb, iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás, vizsgáztatás.
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás: az intézmény képzési
profiljához illeszkedő – az alapító okirat szerinti – egyéb, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,
vizsgáztatás.
Építményüzemeltetés: intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében.
Oktatást kiegészítő tevékenység: Pedagógiai szolgáltató tevékenységként igénybe vesz pedagógiai
szakmai szolgáltatásokat.
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység: biztosítja a minőségfejlesztési feladatok ellátását; igénybe
vesz pedagógiai szakmai szolgáltatásokat; pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása; szakmai és
informatikai fejlesztési feladatokat lát el; biztosítja a tanulói tankönyvvásárláshoz az általános hozzájárulást,
valamint az ingyenes tankönyvellátáshoz a kiegészítő hozzájárulást; képzéseknek, továbbképzéseknek,
versenyeknek helyet és eszközt biztosít.
Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység: iskolai helységek, tornaterem, udvar, eszközök bérbeadása
a szabad kapacitás kihasználása érdekében, verseny-előkészítők, szakköri foglalkozások tartása.

1.3.1.

Iskolatípusonként az évfolyamok száma

- Szakközépiskola szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza ágazaton belüli szakképesítések
esetén (szakgimnáziumban kifutó jelleggel) / 1 év
- Szakközépiskolai képzés (3 szakképzési évfolyam + 2 érettségire felkészítő évfolyam) / 5 év
- Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül / 2 év
- Szakközépiskola két évfolyamos érettségi vizsgára felkészítő szakasza / 2 év
- Szakgimnázium ágazati szakmai érettségire felkészítő szakasza / 4 év
- Szakgimnázium szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza a szakképesítés ágazatának megfelelő
szakmai érettségi vizsga esetén / 1 év
- Szakgimnázium szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza a szakképesítés ágazatába nem
tartozó szakmai érettségi vizsga vagy gimnáziumi érettségi vizsga esetén / 2 év
- Szakközépiskola szakképesítés-ráépülés megszerzésére felkészítő szakasza / 1 év
- Szakképzési Hídprogram / 2 év

oldal 9 / 830

2. NEVELÉSI PROGRAM
2.1.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai

Az iskola filozófiája, a pedagógiai programban megfogalmazott és kidolgozott részletek alapvetése során
fontos kiemelni azokat az elveket, értékeket, célokat, feladatokat, eszközöket és eljárásokat, amelyek egy jól
felépített, koherens, hierarchikus rendszert alkotnak.
Valljuk, hogy a köznevelés közszolgálat. Köznevelési intézményként, iskolánk is felelős a tanulók
harmonikus értelmi, érzelmi, erkölcsi és testi fejlődéséért, ennek érdekében arra törekszünk, hogy:
-

a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztassuk képességeiket, bővítsük ismereteiket,

-

fejlesszük személyiségüket, érzelmi és akarati tulajdonságaikat,

és elősegítsük az egymás iránti méltányosságot, szolidaritást tanúsító diákokból álló iskolai
közösségek kialakulását, megalapozva ezzel az egyének későbbi társadalmi beilleszkedését.
Az oktató-nevelő munka az egész személyiségre hat, alapja a személyes példamutatás, a kölcsönös
tisztelet és együttműködés. Az iskola a tanulók egyéni adottságaira építő pedagógiai, módszertani kultúrával
neveli a jövő szakembereit, olyan módon, hogy a pozitívumok erősítése, a dicséret és jutalmazás kerüljön
előtérbe.
Az iskola és a gyakorlóhely egységes követelményrendszer alapján dolgozik. A köznevelési és szakképzési
törvény alapelvei – különösen esélyegyenlőség, hátrányos megkülönböztetés tilalma, a gyermek mindenek
felett álló érdeke érvényesül valamennyi tevékenységünkben.
A felnőtt és a diák kapcsolat alapja a személyes példamutatás. Munkánk szellemisége tükrözi a tanulást
mint értéket és az élethosszig való tanulás szükségességét. A szakképzési centrumok idősebb
korosztályokat is megszólító képzési szándéka is ezt tükrözi.
Az intézmény segíti a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló, azaz a sajátos nevelési igényű (SNI) és a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását, fejlesztését integrált
formában. Igyekszik egyetemes emberi értékeket közvetíteni a tanulók felé. A kerettanterv által előírt az
ismeretanyag átadása során és azon túlmenően is arra törekszünk, hogy fejlesszük az alábbi területeket:
Nemzettudat:
a szülőföld és a haza szeretete, lokálpatriotizmus,
nemzetünk történelmének ismerete,
nemzeti szimbólumaink (zászlónk, himnuszunk, címerünk) tisztelete,
hagyományaink ismerete, megőrzése, gyarapítása,
anyanyelvünk ápolása, „tiszta” használata, védelme
Európai identitás-tudat
az európai kulturális hagyományok és örökség megismerése,
az egyetemes emberi jogok elfogadása, tiszteletben tartása,
a szomszéd országok és a többi európai nép nemzeti érzéseinek, identitástudatának tiszteletben
tartása,
a közép-európai és kelet-európai régió sajátos történelmének megismerése,
Európa és az emberiség globális problémáinak megismerése
Erkölcsi értékek tisztelete:
jólneveltség, viselkedési, magaviseleti szabályok betartása,
becsületesség, őszinteség, igazságosság
felelősségtudat, felelősségvállalás
dönteni tudás képessége, a pozitív értékek felismerése
az elfogadott társadalmi normákhoz való alkalmazkodás
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Humánum, lelkiismeret, szeretet:
empátia, emberség
segítőkészség, segítségnyújtás,
gondozás, törődés, védelem, együttérzés,
segítő vezetés, segítő együttműködés
Műveltség, tudás befogadásának képessége
általános műveltség, szakmai műveltség,
önképzés, önművelés,
az élethosszig tartó tanulás jelentősége
nyelvtanulás, nyelvismeret,
motiváltság az önképzésre, a konvertálható ismeretek megszerzésére, a rendszeres és eredményes
tanulásra.
Önismeret, önelfogadás, önbizalom, reális énkép:
magabiztosság, céltudatosság, belső autonómia, egyéniséget tükröző személyiség,
önmagunkkal szembeni igényesség
életterv, karrier-terv, önfejlesztés-igény, önmenedzselés-igény,
pozitív eszményképek, példaképek.
Konfliktustűrés, konfliktusok megoldására való képesség:
sikerorientáltság, egyéni sikerességre törekvés,
a változó feltételekhez alkalmazkodni tudás,
kudarctűrés, a szorongások, feszültségek feloldásának képessége,
céltudatosság, következetesség, kitartás, erős akarat.
A demokrácia elemei
a demokrácia megteremtése, működtetése
jogismeret,
részvétel az iskolai közéletben,
az érdekvédelem területei,
nyitottság a világ, Európa, hazánk Magyarország, és lakókörnyezetünk aktuális kérdései, problémái
iránt.
Ezek olyan területek, melyek fejlesztése lehetővé teszik diákjaink számára folyamatosan fejlődő világunkban
az eligazodást, a nyitottságot, az európai identitástudatra illeszkedő szilárd nemzeti öntudatot, s egy
humánus világkép kialakulását, mely másokkal szemben tanúsított toleranciában, tiszteletben nyilvánul meg.
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka alapvető célja olyan jól konvertálható szakmai tudással
rendelkező diákok nevelése, oktatása, akik tanulmányaik végére a választott iskolatípustól függően szakgimnázium vagy szakközépiskola - elsajátítják az általános műveltség Kerettantervben előírt elemeit, az
érettségi, illetve szakmai vizsgák követelményeit, s akik a szakképzést követően képesek megszerzett
ismereteiket munkahelyeiken önállóan alkalmazni, továbbfejleszteni.
Tanulóinkban tudatosítani kívánjuk az élethosszig tartó tanulás - tovább- és átképzés, vagy esetleg
önképzés – fontosságát, és emellett segítjük őket egy reális énkép, s a változó élethelyzetekhez való
alkalmazkodóképesség kialakulásában, mely alapját képezi a későbbi önálló, felelősségteljes és egyben
harmonikus életvezetésnek.
A felsorolt célok, s a felvállalt alapelvek megvalósítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelv
művelésére, nemzetünk történelmének megismertetésére, valamint nemzeti és iskolai hagyományaink
ápolására, s nem utolsó sorban az idegen nyelvek tanítására, hogy a diákjaink élni tudjanak az
országhatárokon túlra, az Európai Unió területén kibővült munkaerő-piac kínálta álláslehetőségekkel.
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Nevelő munkánk szerves részét képezi a környezeti nevelés is, melynek során a szűkebb környezetünk
esztétikus kialakítására, s annak megőrzésére irányuló törekvés, a tágabb környezet védelmét szolgáló
szemlélettel társul, s arra törekszünk, hogy a tanulók igyekezzenek mindezt belső etikai normaként elfogadni
a hosszú távú fenntartható fejlődés érdekében.
A nevelési feladatok megvalósítását segíthetik a tantárgyak, tanórák jellegéhez illeszkedő oktatási
módszerek, a szemléletességet elősegítő egyre korszerűsödő tárgyi, technikai eszközeink, valamint a
pedagógus céltudatos, szervezett irányításával megvalósuló gondolatébresztő előadások, beszélgetések,
viták, melyek a tanulók aktív bevonásával kiválóan alkalmasak a jellemformálásra.
Igyekszünk a felsorolt nevelési feladatokat a szülőkkel szorosan együttműködve végezni. Ennek érdekében:
-

rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,

-

ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található más köznevelési-, sport- és
művelődési intézményekkel,
részt veszünk rendszeresen különféle városi és térségi rendezvényeken.

-

2.1.1.


Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei

Személyiségközpontú fejlesztés: A tanulók megismerésén alapuló pedagógiai fejlesztés, amely
igazodik a tanulók egyéni fejlődési üteméhez. Fontos alapelv a gyengébbek felzárkóztatása és a
tehetségesek képességeinek kibontakoztatása. Az ismeretközlés mellett fontosnak tartjuk a
kompetenciák fejlesztését. A teljes személyiség fejlesztése magába foglalja az ismeretek
elmélyítését, az érzelmi nevelést, a testi fejlesztést, a művészeti nevelést és a társas kapcsolatokra
épülő személyiségfejlesztést.



Tanulóközpontúság: Az iskola fontos feladatának tekinti a személyiségfejlesztést, tiszteletben tartja
a diákok jogait, igyekszik bevonni őket az iskola életébe, számít véleményükre, ötleteikre,
aktivitásukra, és mind az elméleti, mind a gyakorlati munkában magas szintű teljesítményt vár el a
diákjaitól.



Egyéni tanulási utak biztosítása: A tanulók megismerésén és egyéni fejlesztésén alapuló
pedagógia célja, hogy minden tanuló találja meg a helyét az iskola oktatási rendszerében. Rugalmas
oktatás-szervezési eljárásokkal támogatjuk a tanulók egyéni fejlődési ütemének érvényesülését.



Értékközvetítés: A nevelő-oktató munka segítsen eligazodni a tanulóknak; tudjanak értékítéleteket
megfogalmazni, megtalálni az értékest, a követendő példát a sok őket érő hatás útvesztőjében.



Korszerű tevékenységközpontú módszertan és tanulásszervezés alkalmazása: A módszertan
és a tanulásszervezés eszköz, amely a tanulói csoport képességeihez és igényeihez igazodva
támogatja a tanulási-tanítási folyamatot. Az IKT és a tevékenységközpontú módszertan alkalmazása
az oktatásban a mai korszerű oktatás alapkövetelménye.



Nyitottság: Az iskola kapcsolatrendszerén keresztül figyeli a környezetét. Kapcsolatot tart a
gazdaság szereplőivel, a munkaerőpiac elvárásai szerint alakítja a képzés szerkezetét. Az oktatás
tartalmi elemeit a tantervi kereteken belül a gazdasági környezet elvárásai szerint alakítja ki.



Együttműködés a családdal az oktató-nevelő munkában: A nevelés sikerének érdekében
maximálisan együttműködünk a szülőkkel, a kölcsönös bizalom és támogatás elvei alapján.
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Esélyegyenlőség biztosítása: Pedagógiai szeretettel és nyitottsággal közelítünk minden tanulóhoz,
hisszük, hogy a munkánkkal értéket teremtünk, és minden tanulóval szemben feladatunk az értékek
ápolása és fejlesztése. A sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítjuk a személyre szóló
fejlesztést, a támogató, segítő pedagógiai környezetet.

További alapelvek:


A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges az élethosszig tartó tanulás (lifelong
learning) megalapozása, a szakmai mobilitásra való felkészülés.



A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az élethosszig tartó
tanulás lehetőségének megalapozása, hogy tanulóink továbbfejleszthető és piacképes tudás
megszerzésére törekedjenek.



Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltség kialakítása, melyet tanulóink
eszközként használhatnak a valóság viszonyrendszerének megértéséhez, és alkalmaznak
különböző cselekvés-formákban.



Célunk a régió / járás szakmai igényeinek megfelelő szakmaszerkezet kialakítása az oktatott
szakképzési ágazatok területén és az érettségi utáni szakmaszerzés területén is.



Integrálni kívánjuk a felnőttképzési formákat az iskola képzésstruktúrájába.



Növendékeink az oktatás folyamatában szerezzenek a munkába állást segítő, problémakezelő
ismereteket, szóbeli, írásbeli, informatikai kommunikációs készségük fejlődjön, segítve a további
ismeretszerzést, a társadalmi kapcsolatok alakítását. Képesek legyenek az önálló eligazodásra,
rendelkezzenek jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretekkel.



A régió igényeihez igazodó szakmai ismeretek kialakítása, a hasznosítható tudás megszerzésének
elősegítése, és a munkába állás feltételeinek biztosítása.



Az önálló és kreatív gondolkodás képességének kialakítása.



A tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan személyiségek
fejlesztése, akik kellő önismerettel, reális énképpel rendelkeznek, akik önállóan döntenek
képességeiket,

lehetőségeiket

ismerve.

Így

egy

következő

életszakaszban

képesek

az

önmegvalósításra. A kudarc- és sikertűrés készségeinek fejlesztése.


Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés,
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a
megegyezésre.



Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés felkeltése a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.



A tehetség kibontakozásának a segítése, differenciálással történő fejlesztés és a
hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén Az intézmény az esélyegyenlőség elve szerint
saját keretein belül lehetőséget teremt a sajátos nevelési igényű tanulók számára is.



Kommunikációképes idegennyelvi tudás.



Korszerű IKT eszköztudás.



A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása.
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Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése.



Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban.



Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában
legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a
testi-lelki higiéné fontosságával.



Megalapozott, érvényes és személyes értékrend kialakításának támogatása.



Az önálló, felelős állásfoglalás és cselekvés alapjainak, valamint az életkornak, fejlettségi foknak,
saját személyiségjegyeknek megfelelő készségek kimunkálásának segítése.

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai:


Érvényesítse a humánus értékeket



Közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit



Testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket neveljen.



A demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági,
technikai változások közvetítéséra és az ezekhez való alkalmazkodó cselekvésre.



Biztosítsa az eltérő adottságú és motivációjú tanulók számára az ismeretek bővülésének, a
képességek és készségek fejlődésének lehetőségét.



Csökkentse a tanulási kudarcok mértékét és biztosítsa az iskola eredményes befejezését.



Tekintsék a diákok sajátjuknak a nemzeti és egyetemes emberi értékeket és az azt követő
magatartásmintákat.



Váljanak nyitottá a diákok a különböző kultúrák iránt



Váljanak alkalmassá a tanulók: az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai
területen folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más
társadalmi értéktermelési folyamatok kialakítására és a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére.
Alakuljon ki a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok
összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására.



A tanulók képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, majd szakmájukban elhelyezkedni,
tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a munkába állásuk idején támasztott
elvárásoknak, követelményeknek.



Fejlődjék a tanulókban saját testi egészségük, az emberi környezet és a természet megóvására
irányuló felelősségérzet.



Fejlődjék a tanulókban az igény a munkatársakkal együttműködő, egyenrangú, szolidáris viszony
kialakítása.



Fejlődjön az igény a közösségi és egyéni érdekek, értékek egyensúlyának megteremtésére.
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A személyiségfejlesztés során az anyanyelv igényes használatának kialakítása, a tanulók érzelmi
kultúrájának gazdagítása, a tanulók erkölcsi tudatának erősítése prioritás. Cél, hogy növekedjék a
tanulókban a szakmához kötődő ismeretek önálló megszerzésének igénye, ugyanakkor a tanulók
munkatapasztalataik és munkakultúrájuk révén legyenek képesek beilleszkedni a termelési, illetve a
munkakörnyezetbe. Fejlődjék továbbá a tanulókban az igényesség munkájuk eredményessége,
minősége iránt, s alakuljon ki a tanulókban a munkájukkal kapcsolatos felelősségérzet.
2.1.2.

Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink



a tanulás, a tudás,



a gyakorlatban alkalmazott tudás, kompetencia,



az egészséges életmód,



a sport, a mozgás a személyiség életében,



humanista, demokratikus gondolkodás, közösségi magatartás,



munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségérzet,



kreativitás, alkotó önkifejezés,



egészséges nemzettudat, hazaszeretet, lokálpatriotizmus,



az újra való nyitottság,



az együttműködés.

2.2.


Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai
A szakgimnázium és szakközépiskola nevelési-oktatási feladata az általános műveltség
megalapozása, az érettségi vizsgára és – esetenként - a felsőfokú iskolai tanulmányok
megkezdésére, továbbá a szakmai vizsgára való felkészítés. Célunk, hogy tanulóink olyan szakmai
kompetenciákat szerezzenek, amelyek birtokában képesek a további ismeretszerzésre, a
megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására.



Fejlesztő célú képzési tartalmakkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel kialakítani a tanulókban
az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.



A társadalomba való beilleszkedés támogatása azzal, hogy felkészítjük tanulóinkat a társadalmi
jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes tudás
megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására.



Feladatunk, hogy előmozdítsuk a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak
kialakítását, fejlesztését.



A nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek
feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére, integrálására.



Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony nevelő-oktató munkával fejlessze a
tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást.



A gyakorlati oktatás kapcsolódjon az elméleti képzéshez, a cél a gyakorlati alkalmazhatóság, a
munkaerő-piaci környezet elvárásainak megfelelő, hasznosítható tudás biztosítása.
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Kiemelt feladatainkhoz kapcsolódó feladatok, eszközök és eljárások:
Eszközök, eljárások

Feladatok

 Felzárkóztató programok, korrepetálások
szervezése.

 Az alapkészségek és a kulcskompetenciák
fejlesztése.

 Differenciálás a tanítási órákon.

 Egyéni tanulási utakat biztosítunk a tanulók
számára.

 Változatos tanítási módszerek alkalmazása (a
helyi tantervek ajánlásokat tartalmaznak ehhez).
 Vizsgafelkészítők tartása (igény szerint).

 Felkészítés az érettségi és szakmai vizsgákra.

 Továbbtanulási tájékoztatók a szülőknek és a
diákoknak.

 A tanulók továbbtanulásának támogatása,
segítése.

 Továbbtanulási operatív segítség a jelentkezés
teljes időszakában.
 Szabályozott folyamat a továbbtanulás
intézményi támogatására.

 Átjárhatóság biztosítása a szakközépiskola és a
szakiskola között.
 Az ágazati szakmai alapozás során segítjük a
tanulók megalapozott szakirány-választását a
szakközépiskolai alapozó évfolyamokon.
 Partneri kapcsolatok működtetése a gazdaság
szereplőivel, a munkaerőpiac igényeinek
mérése.
 A korszerű ismeretek beépítése az oktatásba.
 Gyakorlatcentrikus módszertan alkalmazása a
szakképzésben.
 Felnőttoktatás és felnőttképzési tevékenység
bővítése.
 Felnőttoktatási és felnőttképzési kínálat
megjelenítése a szakképzési piacon.

 Támogató rendszer a tanulási utak
biztosítására.
 Pályairányítási, munkavállalási ismeretek
beépítése az oktatási folyamatba.
 Partneri igény- és elégedettségmérések
végzése a munkaerő-piaci szereplők körében.
 A munkaerőpiac igényeinek beépítése a helyi
tantervekbe, szakmai programokba.
 A szakmai partnerek megfelelő tájékoztatása s
szakmmai és vizsgakövetelmények, valamint a
szakképzési kerettantervek megismerésében.
 Felnőttoktatási és felnőttképzési programok
fejlesztése, felnőttképzési marketing a
munkaerő-piaci partnerek körében.

 Társas, személyes és módszertani
kompetenciák fejlesztése.

 Korszerű, gyakorlatcentrikus,
tevékenységközpontú módszertan alkalmazása
az elméleti és gyakorlati képzésben.

 A NAT fejlesztési területének megfelelő
önállóságra, felelősségérzetre,
kezdeményezőképességre, felelős
munkavállalásra való nevelés.

 A jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretek
beépítése a szakmai tárgyakba.
 Kommunikatív nyelvoktatási módszerek
alkalmazása.

 Kommunikációs készségek kialakítása,
folyamatos fejlesztése.

 A szóbeli feleletek megfelelő arányának
biztosítása a számonkérésben.

 A helyi tartalmak beépítése a helyi tantervbe és
a szakmai programba.

 Partneri kapcsolatok működtetése a régió
gazdálkodó szervezeteivel, az érdekképviseleti
intézményekkel.

 A munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése.

 A munkába állás támogatása, a szükséges
kompetenciák fejlesztése, kapcsolatok építése a
munkaerő-piaci szereplőkkel.

 A munkába állást segítő-támogató rendszer
működtetése: álláskeresési technikák, jogi,
munkajogi ismeretek.
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Eszközök, eljárások

Feladatok
 A tanulás tanítása minden tantárgy képzési
tervébe beépítve.
 Az önálló ismeretszerzés kifejlesztése, az
önállóság, az önértékelés fejlesztése a szakmai
képzésben.

 Önálló tanulás módszertani alkalmazása az
oktatásban.
 Az önálló tanulási feladatok alkalmazása, önálló
projektfeladatok beépítése az oktatásba.
 Iskolai projektnapok szervezése.

 Önálló feladatok, projektek megoldása.

 A gyakorlati oktatás feladatainak projektekké
szervezése.

 Kreatív, gyakorlati, egyéni és csoportos
feladatok megoldása.

 Részvétel tanórán kívüli projektekben.

 A motiváció alkalmazása, az ismeretek
gyakorlati alkalmazásának bemutatása.

 A szemléltetés, a gyakorlati alkalmazások az
elméleti és gyakorlati képzésben.

 Önálló tanulás módszereinek alkalmazása.

 Projektfeladatok, egyéni kutatómunka
alkalmazása.
 Önálló szakmai portfóliók készítése.
 Egészségnevelési napok szervezése.

 Az egészséges életmódra nevelés, a káros
szenvedélyek negatív hatásainak
megismertetése.

 A sportolás, a testmozgás igényének felkeltése,
sportolási lehetőségek biztosítása a testnevelési
órákon és más szabadidős programok
keretében.
 Tehetséggondozó és felzárkóztató programok
szervezése.

 A tanuló személyiségének megismerése.
 Egyéni fejlesztési tervek készítése.

 Önismereti órák tartása, művészeti és kulturális
csoportok működtetése, kiállítások rendezése.
 Ünnepi megemlékezések.

 A tanórai anyagokban a közösség által teremtett
értékek bemutatása, megismerése.

 A természet megismerése, osztálykirándulások,
táborok szervezése.
 Iskolai projektnapok témáinak kiválasztása.
 Következetes, nyilvános szempontok szerinti
értékelés.

 A közösen elfogadott szabályok betartása.

 Jutalmazás, büntetés szabályok szerinti
alkalmazása.

 A tanuló önértékelésének fejlesztése.

 A tanulók önértékelésének alkalmazása az
intézményi értékelési rendszerben.
 Az iskolai közösségek pedagógusi támogatása,
az osztályfőnöki, gyakorlatvezetői feladatok
pontos meghatározása.

 Osztályfőnöki munka kiemelt támogatása, a
tutori szerep működtetése.
 Iskolai közösségi rendezvények szervezése.
 A csoportban végzett munka alkalmazása az
oktatásban és a gyakorlati képzésben.

 A módszertani megvalósítás során a társas
kapcsolatok fejlesztése.

 A társas érintkezés szabályainak példamutatás
útján történő fejlesztése a pedagógusok
egymással való viszonyán, a pedagógus és a
tanulók, valamint a szülők kapcsolatán
keresztül.
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Eszközök, eljárások

Feladatok

 Az értékteremtés, az alkotás öröme jelenjen
meg a szakmai munkában.

 A tanulók kapjanak önálló, kreatív feladatot,
minden szakmai tevékenységükben
találkozzanak az alkotás örömével.

 Ismerkedjenek meg a közvetlen és a tágabb
környezetük kulturális értékeivel.

 Az oktatás-nevelés módszertani alkalmazásával
sajátítsák el a társakkal való kapcsolattartás
szabályait.

 Csoportmunka, kooperatív tanulásszervezési
eljárások alkalmazása.
 Vita, mint módszer alkalmazása.
 Rendszeres értékelés.

 A tanulók számára egyértelmű és következetes
értékelési rendszer alkalmazása.

 A fejlesztő értékelés alkalmazása.

 A csoportos tevékenység szabályrendszerének
megismerése, a team-munka szabályainak
elsajátítása, a csoportszerepek jelentőségének
ismerete.

 Csoportos feladatok megoldása.

 A csoportszerepek gyakorlatban történő
megismerése.

 A szakmai képzésben a team-munka
követelményeinek szükségessége, gyakorlati
eredményessége.
 Egyéni és csoportos feladatok megoldása
egyértelmű értékelési követelményekkel.

 Az önértékelés fejlesztése.

 Konzekvens értékelési kritériumok szerinti
értékelési rendszer alkalmazása.

 Kritikai szemlélet kialakítása.
 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

2.2.1.

 Önismereti foglalkozások a szakmai és az
osztályfőnöki órákon.

 A problémamegoldás algoritmusának
alkalmazása.

A pedagógusok helyi intézményi feladatai

Céljaink megvalósítása érdekében a pedagógus:


Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség
tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát.



Az iskolai élet egészére figyelve segíti a közösség tagjainak emberi kibontakozását.



Személyes ügyekben az empátiáról és diszkrécióról sem feledkezik meg.



Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejleszti szakmai és pedagógiai
műveltségét.



Rendszeres kapcsolatot tart diákjai osztályfőnökével, tanáraival, a gyakorlati
résztvevőkkel, szüleivel, az ifjúságvédelmi felelőssel és az ifjúsági védőnővel.



Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját; a
megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája minőségének emelése és

oktatásban

tudatosabbá tétele érdekében időben elvégzi.


Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi.



Saját órájáról, foglalkozásáról indokolt esetben, az tagintézmény-vezető engedélyével tanulót
elengedhet.
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Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és felzárkóztatás
teendőit.



A gazdasági igényeket, a szakmai fejlődést figyelemmel kíséri, az elméleti és gyakorlati képzésbe
beépíti a korszerű szakképzési ismereteket, technológiákat.



Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az ellenőrzésértékelés feladataiban és ezek szerint cselekszik.



Részt vesz a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény
működési rendjébe, az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatosan
felmerülő tevékenységekbe bekapcsolódik.



Részt vesz az intézmény intézményfejlesztési munkákban.



Együttműködik a kollégáival; kiemelten szoros együttműködés szükséges az egy osztályban tanítók
közösségében, továbbá a szakmai eleméleti tanárok és a szakoktatók között.



A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz.



A tantermekben, szertárban, tanműhelyekben, tornateremben rendet tart, a leltározásban részt vesz.

Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A szaktanárok, szakoktatók
és osztályfőnökök minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és az első szülői értekezleten,
illetve a fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és javítási
lehetőségeket.
A pedagógus adminisztrációs és tájékoztatási feladatai között különösen ügyel arra, hogy a tanuló
értékeléséről az ellenőrző könyv/digitális napló útján rendszeresen értesítse a szülőket. Az ellenőrző
könyv/digitális napló útján a bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt
bejegyzéseket pótolja.
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza,
legfontosabb helyi feladataikat azonban az alábbiakban soroljuk fel:
•

a tanítási órákra való felkészülés,

•
a szemléltetés korszerű eszközeinek alkalmazása, kísérletek, szakmai gyakorlatok előkészítése,
összeállítása,
•

a tanulók dolgozatainak összeállítása, kijavítása, értékelése,

•

a tanulók munkájának rendszeres értékelése,

•

a megtartott tanítási órák dokumentálása,

•

érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák, mérések segítése,

•

a tanulmányi versenyek lebonyolítása,

•

tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,

•

iskolai kulturális-, és sportprogramok szervezése,

•

osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,

•

az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,

•

szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
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•

részvétel nevelőtestület és munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken,

•

részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,

•

részvétel az iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken,

•

a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, iskolán kívüli rendezvényeken,

•
tanulmányi
lebonyolítása,

kirándulások,

iskolai

ünnepségek

és

más

rendezvények

megszervezése

•

tanítás nélküli munkanapon az tagintézmény-vezető által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,

•

közreműködés az iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában,

•

szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása.

2.2.2.

és

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai

Az azonos évfolyamra járó, azon belül közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösségek diákjai a tanórák, foglalkozások túlnyomó többségét az órarend szerint közösen
látogatják.
Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az tagintézményvezetőhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az tagintézményvezető bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok értekezletének
összehívására.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:


A pedagógia elvei és gyakorlata alapján az iskola célrendszerének megfelelően neveli tanítványait.



Összehangolja az osztályában a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy osztálya jó
közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon érzi magát.



Szorosan együttműködik a gyakorlati oktatásban részt vevő oktatókkal, a gyakorlati képzés
szervezőjével.



Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, az intézmény
nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen azonosulva formálja személyiségüket, segíti
önismeretük, hivatástudatuk fejlődését.



Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben,
kirándulásokon, iskolai rendezvényeken).



Az osztályfőnök alaposan ismeri tanítványait, az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli
osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi.



Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.



Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat, aktív
pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó
tanárokkal, szakoktatókkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. ifjúságvédelmi
feladatokkal megbízott pedagógus).



Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot
fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére.
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Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.



Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv/digitális napló útján
rendszeresen informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről.



Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.



Saját hatáskörében  indokolt esetben  összesen évi nem összefüggő három nap távollétet
engedélyezhet osztálya tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását.



Osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.



Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására és büntetésére.



Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt
feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét.



Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.



Segíti a tanulóközösség kialakulását.



Felügyeli az osztályterem rendben tartását és dekorációjának kialakítását.



Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.



Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola
ifjúságvédelmi felelősével.



Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.



Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.



Órát látogat az osztályban.

2.3.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A középiskolai nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség bővítése és megszilárdítása, melynek
során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez szükséges
kompetenciák. A megszerzett ismereteket jól egészítik ki a szakmai elméleti ismeretek és gyakorlati
tapasztalatok, a duális szakképzés keretében valóságos munkahelyi körülmények között lehetőség van a
megszerzett tudás elmélyítésére, alkalmazására. A nevelési célok intézményi szintű, tudatos követése,
valamint a hozzájuk rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a
színvonalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos
kritériuma. (A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról alapján.)
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széleskörűen fejlessze, tiszteletben tartva minden
ember egyediségét és fejlődését, és az egyetemes emberi értékeket. Célkitűzéseink alapján az alábbi
konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:
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A

személyiségfejlesztésben

a

tanulás

iránti

motiváció

fejlesztésének

iskolai

célkitűzései,

és

tevékenységrendszere. A tanulók képességfejlesztésében az ismeret, tudás, attitűd megfelelő arányának
kialakítását támogató szemlélet hangsúlyozása. Az egyéni képességfejlesztéshez szükséges intézményi
tevékenységrendszer megfogalmazása.
Olyan tanulásirányítási módok garantálása, amelyben minden gyerek megtalálja a kedvére való
elfoglaltságot, felhasználva ehhez az egyes tantárgyakban rejlő lehetőségeket is. A tantárgyak közti merev
határrendszer megszüntetésével a komplex fejlesztés megvalósítása, oktatás és nevelés egységes
feladatellátása. Az érdeklődés (mint tanult motívum) pozitív élményekkel történő felkeltése, a kielégítését
szolgáló, örömet adó aktivitás lehetőségének biztosítása a kompetencia alapú programcsomagokhoz tartozó
tevékenységrendszer bevezetésével.
- A tanuló erkölcsi nevelése: Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása.
- A tanulók értelmi nevelése: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.
- A tanulók közösségi-társas kapcsolatokra felkészítő nevelése: Az emberi együttélés szabályainak
megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása.
A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
- A tanulók érzelmi nevelése: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
- A tanulók akarati nevelése: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó
igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
- A tanulók nemzeti nevelése: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A
hazaszeretet érzésének felébresztése.
- A tanulók állampolgári nevelése: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
- A tanulók munkára nevelése: Az ember által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
- A tanulók testi nevelése: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése.
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és
fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.

az egészségvédelem

A személyiségfejlesztés területei:
Tanórai ismeretszerzés: ennek személyiségfejlesztő hatása az egyik legjelentősebb tényező. Itt van
lehetőség korszerű, színvonalas alapműveltséget és szakmai műveltséget szerezni, és szert tenni a
változásokra fogékony szemléletmódra.
Személyiség- és közösségalakító munkánk részeként fejlesztjük a tanulók életpálya-építési és a szociális és
életviteli kompetenciáit.
Tanórán kívüli tevékenységi területek: a szakköri munka, a sportkör, tanulói versenyek, vetélkedők
munkájában való részvétel az önálló ismeretszerzés által járul hozzá a személyiségfejlesztéshez.
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2.3.1.

Az értelmi nevelés

Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, az értelmi
képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítására, fejlesztésére. A világ
megismerésére való törekvés igényének kialakítására, a praktikus gondolkodásra.
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és
értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden
területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek során.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok,
érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott
szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül  oktatás
és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek , az egyén szükségleteinek megfelelően.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége,
felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E kompetenciában és annak
alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai
kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a
matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az
alkalmazásra.
Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek
sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az
ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban
magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi
vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel
kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
Digitális kompetencia
Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus
használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális kapcsolatok
megkülönböztetését.
Hatékony, önálló tanulás
Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni,
saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt
útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy
előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja,
otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.
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Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi
beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan
formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az
egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá - ha szükséges - konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári
kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról
kialakult tudását felhasználva aktívan vegyen részt a közügyekben.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – így a
munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek
megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint
azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális
ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve
elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, mely minden
műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és
előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő
gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.
2.3.2.

Az erkölcsi nevelés

Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia,
társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú megközelítésmód paradigmája.
2.3.3.

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és
kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Az önismeret és
énkép kialakulásának segítése, az értelmi és érzelmi oldal egészséges arányának kifejlesztésére való
törekvés. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség: a folyamatos önfejlesztés belső
igényének kialakítása. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások
helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlesztésére, valamint a kölcsönös
elfogadásra. A társas kapcsolatok elvárásainak és szokásainak megismerése (szociális kompetencia),
kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
2.3.4.

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat még
látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok
diszkriminációjára. Az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerésére, megbecsülésére
nevelő ismeretek elsajátítása, egyéni és közösségi tevékenységek gyakorlása.
2.3.5.

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek szerves része az
egészséges nemzeti öntudatra szocializálás.
oldal 24 / 830

2.3.6.

Fenntarthatóságra, környezettudatosságra való nevelés

Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál, annak elfogadtatása, hogy
a természeti erőforrásokat a tanulók tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre
tekintettel használják. Váljon tanulóink igényévé a természetnek és szűkebb környezetüknek megóvása.
Ismerjék meg a hosszútávon fenntartható életmód gyakorlati fogásait.
Közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek, sokszínűségének megőrzése, gyarapítása, közösségi
szolgálatba való bekapcsolódás.
2.3.7.

A testi és lelki egészségre nevelés és családi életre nevelés

Testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások során jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag
aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a
tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja az egészségmegőrzést is. A nevelés feladata
a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre
segítséget nyújt a fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életben
felmerülő konfliktusok kezeléséről.
2.3.8.

Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelés

A munka fontosságának és megbecsülésének tudatosítása. Az iskolában létrehozott szellemi és anyagi
javak megbecsülése, a mindennapos, elvégzett tevékenységek gyakoroltatása, csoportmunkában való
részvétel képességének és a projektszemléletnek a fejlesztése. A szociális érzékenység és a segítő
magatartás fejlesztése.
2.3.9.

Médiatudatosságra való nevelés

Biztos esztétikai értékítélet és belső késztetés kialakítása. A tanulók ismerjék meg és értsék, milyen
összefüggés van a média, a pénz és a társadalom között, tudják értelmezni a látottakat és hallottakat,
alakuljon ki kritikai beállítódásuk. Szerezzenek ismereteket az adatbiztonsággal, a jogtudatossággal, és a
függőséggel kapcsolatosan.
2.3.10.

Gazdasági és pénzügyi nevelés

A tanulókban tudatosodjon saját felelősségük a tisztességes munka, a fogyasztás, az észszerű gazdálkodás
területén, tudjanak mérlegelni és dönteni. Ismerkedjenek meg a vállalkozások során felmerülő kockázatokkal
és veszélyekkel, azzal, hogy a pénzt hogyan fektethetik be, és ehhez kitől kérjenek információkat.
2.3.11.

Pályaorientáció

Átfogó ismeretek szerzése és betekintés a munka világába, életkoruknak és tudásuknak megfelelő
lehetőségeik megismerése több csatornán keresztül és a felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt
napok segítségével. Az egyéni képességek, pályaalkalmasság felmérésére és elfogadására, jövőbeli
felelősségvállalásra felkészítés. A segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel
kapcsolatos tevékenységek gyakorlása, magatartásmódok és azok kezelésének fejlesztése.
Kiemelt feladataink:


Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása.



Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és
esélyegyenlőség biztosítása.
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Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a társadalomba
való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz szükségesek.



Fel kell készítenünk a tanulókat az önálló ismeretszerzésre.



Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a
programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: pl. érettségi előkészítők.



A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fejlesztése
osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, tantárgyak elsajátítása során.



Felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának támogatása. A
munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek figyelembe vétele, egyéni,
hatékony tanulási módszerek kifejlesztése.



A gyakorlati oktatásban az értékteremtő projektszemlélet követése.



A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek teremtése.



A tanítási-tanulási folyamatban alkotó jellegű feladatok biztosítása.



Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása.



A személyes meggyőződés és világkép kialakulásának és érzelmi-szellemi megerősítésének
elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.



Szakmai napok tartása, külső szakmai partnerek bevonása.

Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező, alkotó (kis) közösségek
létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, együttműködési készségét,
akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.
Azoknak a hátrányoknak a csökkentésére való törekvés, amelyek a tanulók szociokulturális környezetéből
vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink továbbá:
A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő
differenciálás.
A helyi tantervet is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont a tanulók
képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amelyek ösztönzik a
személyiségfejlesztő oktatást. Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok:


A színes, sokoldalú iskolai élet, tanulás, munka.



A gyakorlati képzés, az értékteremtő munkavégzés személyiségformáló erejének kihasználása.



A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, a gondolkodás képességét, az együttműködési készséget
fejlesszék, edzék akaratukat.



Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos
kialakításához, meggyökereztetéséhez.
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2.4.

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek, egészségi
állapotának javítását szolgálja; olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív
részvételére épít.
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy alapfeladat rendszeres végzését jelenti a nevelésioktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplők észszerű bevonásával:


egészséges

táplálkozás

megvalósítása

(lehetőleg

a

helyi

termeléshelyi

fogyasztás

összekapcsolásával);


mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak, a mozgás beépítése a mindennapi életbe
(tartásjavító torna, relaxáció és tánc);



a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és
a művészetek személyiségfejlesztő alkalmazásával;



környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is
magában foglaló egészségfejlesztési tematika oktatása.

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában:


Az egészség fogalma



A környezet egészsége



Az egészséget befolyásoló tényezők



A jó egészségi állapot megőrzése



A betegség fogalma



A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata



A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata



Balesetek, balesetmegelőzés



A lelki egészség



A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs



A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játékszenvedély,
internet- és tv-függés)



A média egészséget meghatározó szerepe



Fogyasztóvédelem

Egészségnevelési elvek
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden tanuló
részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelésioktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
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Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók ismereteinek, képességeinek
és viselkedésének fejlesztésére hivatott. Az egészséges életmódra nevelést már kisgyermekkorban el kell
kezdeni, és az életfordulókon (serdülőkor, ifjúkor) fokozottabban megerősíteni. A nevelési folyamatban
nélkülözhetetlen  az alapvető értékek mellett – a testi-lelki-szociális egészség közvetítése, az élet
egészségvédelme.
Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- és egyéb
egyesületek, média, stb.
Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll az erkölcsi
értékekkel, magatartással.
Már kora gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az egészségről alkotott fogalmát, de
számos hatás éri viselkedésüket, magatartásukat is. Sokszor nincsenek tisztában a befolyásokkal, amelyek
érik őket. Ezért fontos része az egészségnevelési programnak az is, hogy segítsen a tanulókban kialakítani
olyan készségeket, amelyek lehetővé teszik saját magatartásuk kedvező irányú befolyásolását.
Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat


az egészséges életvitel kialakításához,



a helyes értékrend felépítéséhez,



az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez,



az életmóddal kapcsolatos (biológiai-pszichés) tennivalók elsajátításához,



a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez,



az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez.

Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség mint érték tudatosításában.
Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek megelőzésére, az egészséges
személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás kialakítására.
A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő kell, fontos a többszintűség, a
célok, feladatok követhetősége.
Alapelve, célja:


az egészségkulturáltság emelése,



olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához,



a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges
életmód kialakításában és megtartásában,



az életvezetési képességek fejlesztése,



a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért,



a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására,



a környezeti- és egészségtudatosság erősödésének előkészítése,



az egészségnevelés mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése.

Tartalma:


az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok,
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a feladatok végrehajtását szolgáló program,



az iskola-egészségügyi szolgálat munkája.

Kapcsolódó szakanyagok:


módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és minősítéséhez,



módszertani anyag a mindennapos testneveléshez.

Az egészségnevelés fő jellemzői:


az egészség megtartása, fokozása,



az egészség visszaszerzésére irányuló és a személyiség formálását elősegítő tevékenység.

Területei:


Egészségmegőrzés; a helyes életmód kialakítása.



Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség.



Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében.



Öltözködés.



Higiénia, tisztálkodás.



Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedélybetegségek és
függőségek) megelőzése.



Észszerű napirend kialakítása.



Szűrővizsgálatok.

A vonatkozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az iskolai
egészségvédelem főbb feladatait:


Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés környezet
kölcsönhatásának törvényeit.



Fejtse

ki

az

egészséges

táplálkozásra,

életmódra,

valamint

az

egészséges

környezet

megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, buzdítson azok megtartására.


Valósítsa meg a személyes, testi és lelki higiénia követelményeit.



Szorgalmazza a testmozgás, az aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét.



Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetekhez megoldásokat), a stresszhelyzetek megelőzésére
és feloldására, a konfliktusok kezelésére.



Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek
megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat.



Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének módját.



Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és
lehetőségeit.
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Adjon

gyakorlati

tanácsot

az

egészséget

balesetveszélyek elkerülésének módjára,
elsősegélynyújtás elemi tennivalóit.


és
a

a

testi

épséget

lehetőségekhez

veszélyeztető

mérten

tanítsa

tényezők,
meg

az

Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei:


Életviteli feladatok;



Tanórai feladatok;



Tanórán kívüli feladatok.

Életviteli feladatok
Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik, meghatározó tényező az
egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának meghatározása sugallja a feladatokat.
Tanórai feladatok
Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok:


járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez,



életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához,



eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan,



bővítse ismereteiket.

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:


Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelésóra, biológiaóra, stb. Kiemelt
jelentőségű a biológia, ahol a tanterv tartalmazza az egészségtant, az egészséges életmóddal
kapcsolatos problémák, prevenció és megoldás területét.



„Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása).

Tanórán kívüli foglalkozások:


sportprogramok,



sportrendezvények, kulturális programok,



együttműködés sportegyesületekkel.

Mindennapi testedzés megvalósítása:


testnevelés órákon,



szabadidőben,



egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási részvételét,



sportversenyek lebonyolítása,



a diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.
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A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a már említett és módosított köznevelési
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 2012. 09.
01-től a 9. évfolyamokon bevezetésre került a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben. Biztosítjuk
tanulóinknak a szervezett testedzési programokat (a felmerülő igényeknek és lehetőségeknek megfelelően)
az iskola tornatermében, kondicionáló termében és a sportudvaron.
Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:
Belső (iskolai) résztvevők:


az intézményvezető vagy megbízottja,



az iskolaorvos, ifjúsági védőnő,



a testnevelő, szaktanárok,



a diákönkormányzatot segítő pedagógus,



ifjúságvédelmi felelős.

A külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, valamint a
különböző szervezetek, szakemberek, szakértők bevonására.
Egészségnevelés tartalma az iskolánkban:


önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,



a rendszeres testmozgás egészségmegőrzésében való szerepének a felismerése,



az értékek ismerete,



az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,



a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat,



a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben,



a személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete,



a szenvedélybetegségek elkerülése,



a tanulási környezet alakítása,



a természethez való viszony,



az egészséges környezet jelentősége,



az egészséges táplálkozás,



a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás,



a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai,



az AIDS-prevenció,



a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat),



a testi higiénia,



a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés),



a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás),
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az egyénileg kialakított mozgásprogram fontossága az egészségmegőrzésben,



a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok fontossága a kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésben és az
interperszonális kapcsolatokban.



Káros szenvedélyek, dohányzás, alkohol, kábítószer - Cél: Megismertetni a tanulókat a káros
szenvedélyek veszélyeivel és következményeivel, drogfogyasztás következményeivel. Meg kell
tanítani őket, hogy képesek legyenek döntéseket hozni a káros szenvedélyek elutasítására. Feladat:
A dohányzás káros következményei, az egészségvédelmi törvény a nem dohányzók védelmére, az
alkohol kémiai élettani megközelítése, a személyiség megerősítése, a konfliktushelyzetek
megoldására, a gyógyítás lehetőségei és kilátásai, a kábítószerrel való visszaélés testi-lelki tünetei,
a kábítószer fajtái és egészségkárosító hatása, az egyén, a család és a társadalom feladata a
megelőzésben, a kábítószer és a bűnözés, a kábítószerekkel kapcsolatos jogi szabályozása. Az
iskola egészségfejlesztési-stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a tanulók
életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek megteremtésében.
Célunk az, hogy megtanítsuk a diákjainkat arra, hogy törődjenek magukkal, fejlesszék magukban a
teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon örömnélküli kötelességgé mindennapi munkájuk.
Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással éljenek
együtt másokkal, így biztosan egészségesebb életet élhetnek.

A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása:
A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik. A
szaktanárok és az osztályfőnökök, a diákönkormányzat és más, alkalmanként felálló munkacsoportok a napi
munka tervezésekor figyelemmel kísérik a program megvalósulását. A megvalósítás során a folyamatokat
tervezzük, nyomon követjük, ellenőrizzük és értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:


minden évben egy alkalommal sport- és egészségnap keretein belül elsősegély-nyújtási bemutatót
szervezünk a tanulóknak,



évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
(„Egészségnap”/projektnap/témanap) eseményt szervezünk a tanulók számára.



kapcsolattartás a megfelelő szervekkel: Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény (ÓTSZEGYII) a gyermekjóléti alapellátás körében a gyermekjóléti

foglalkozó

szolgáltatást Gyermekjóléti Központ keretében biztosítja. Az intézmény – 15 településen - biztosítja
többek között a Gyermekjóléti Szolgálat működését, amely a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 2017
első félévében a Kábítószer Ellenes Fórum (KEF) szervezésében többféle előadáson vehettek részt
az erre kijelölt osztályok. Ózd Város Önkormányzata már 2001-ben felismerte a kábítószerrel
kapcsolatos problémákat, és éppen ezért már akkor létrehozta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot.
2016-ban viszont újjászerveződtek, azóta több tanácskozást is tartottak, központi témájuk pedig egy
megfelelő stratégia kidolgozása volt, amely természetesen a droghasználat megelőzésére irányult.
A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója felelős.
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A program megvalósulásának ellenőrzése, értékelése
Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek:
A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységek beépülnek a tanuló
magatartásába. A tanítók és a tanárok a tanulók közt élve érzékelik a folyamat fejlődését, és megerősítik a
helyes viselkedésmintákat.
Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés:
A tananyaghoz kapcsolódóan, a tanmenetekben rögzített elsajátítandó ismeretek mérhetőek. Részei a
tanulási folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az életvitelszerűen
rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.
Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés:
A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési folyamat előre
tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Célunk, hogy az átadott ismeretek,
a megtapasztalt egészségnevelési elemek beépüljenek a tanuló és a családja napi életviteli kultúrájába,
annak szerves részévé váljanak. Ezek a programok gyakran versenyeztetéssel valósulnak meg, így az
eredmények követhetőek.
Visszacsatolás:
A programok és az egész tanév során elért eredmények reális feltérképezése és értékelése adja a
következő tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismeretek fejlődnek, a diákok tudása elmélyül.
Az iskola éves munkatervet, programtervet és a foglalkozási tervet készít.
Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén
mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul
szolgál az egyéni és a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében. Célunk az egészségileg
hátrányos helyzet megszüntetése, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztése, a szükséges
szint elérésére, megtartására.

2.5.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók


ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,



ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,



ismerjék fel a vészhelyzeteket,



tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit,



sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegélynyújtási módokat,



ismerkedjenek meg a mentőszolgálat működésével; sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:


a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártassággal
rendelkezzenek az elsősegélynyújtási alapismeretek területén,



a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit,
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a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében –
foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának érdekében


tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe,



támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegélynyújtási továbbképzésen.

Az elsősegélynyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be:


Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex újraélesztés.



Természetismeret: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás,
szénmonoxid mérgezés.



Fizika: égési sérülések, forrázás.



Testnevelés: magasból esés.

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését a
pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák (pl.: elsősegélynyújtás gyakorlata).

2.6.

Komplex intézményi mozgásprogram



Az intézmény tanulói rendszeresen részt vesznek a település és a különféle szervezetek által
meghirdetett sport- és egészségnapokon.



Az alternatív és szabadidős mozgásrendszerek keretében az alábbi sportágakat a feltüntetett órában
beépítettük az óratervi órakeretbe: futball, kézilabda.



Az alábbi sportágakból házibajnokságot szervezünk: futball, lábtenisz, súlyemelés.



Napközben felszerelést biztosítunk a sportolni kívánó diákok számára.



A tanulók fizikai állapotának mérését minden évben elvégezzük. Ezeknek a méréseknek a
tapasztalatait felhasználjuk a testnevelési órák fizikai képességfejlesztésének megtervezésénél, a
sportköri foglalkozásokon és a tömegsport órákon. A kidolgozott NETFIT rendszer legfontosabb
újdonsága, hogy egészségközpontú értékelési rendszer. Az egészség szempontjából meghatározó
szempontok szerint mér (állóképesség, testösszetétel és tápláltság, vázizomzat fejlettség,
hajlékonyság), és tudományos alapokon, előre meghatározott fittségi értékekhez képest minősíti a
tanulók állapotát.

2.7.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése,
melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a
differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási
folyamatban.
Az együttnevelés az intézmény egészében pedagógiai hatással bír: pozitív emberi értékek, tulajdonságok
kialakítására törekvés (a szeretet, a jóság, a becsületesség, az őszinteség, az önzetlenség, a szorgalom, a
segítőkészség, a tolerancia, a felelősségérzet példáinak erősítése), az együttműködési képesség
kialakítása, az empátia fejlesztése.
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Kiemelt figyelmet érdemlő tanulók a sajátos nevelési igényű; a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő; a kiemelten tehetséges; a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.
Alapvető pedagógiai feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, amelynek alapja a tanulók
egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás, valamint különféle
egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
2.7.1.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai

teendők
Tevékenységeink:


Ifjúságvédelmi felelősünk a nyilvántartás mellett a szociális és hatósági intézményhálózattal való
kapcsolattartást is biztosítja.



A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködik az iskola minden érintett pedagógusával, a
diákönkormányzattal, tagja az osztályfőnöki munkaközösségnek és kapcsolatot tart az egészség- és
környezeti neveléssel is foglalkozó munkaközösségekkel. Segítséget nyújt a kortárs segítő hálózat
kiépítéséhez és a segítők koordinálásához.

Iskolánk a nevelési tanácsadóval, és a gyermekjóléti szolgálattal az alábbi területeken működik együtt:


Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.



Ingyenes tankönyv biztosítása a jogszabályi kereteknek megfelelően.



Felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemények alapján készült intézményvezetői
határozatok alapján.



A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai.



Pályaorientáció.



A szülőkkel való együttműködés.



A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.



A szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
2.7.2.

Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés,
valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a
beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat.
Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a tanuló megfelelő
szakemberhez való irányítása, speciális csoportba javasolása. Együttműködünk a gyógypedagógusokkal, a
pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi intézményekkel.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel
kívánjuk elérni:


a belépő évfolyam év eleji tudásszint mérése valamennyi tantárgyból, különös tekintettel a
szövegértésre és a matematikai kompetenciára,



a problematikusnak ítélt tanulók szakértői vizsgálatának kérelme,



tanulásmódszertani ismeretek alkalmazása a tantárgyi órákon,
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szoros kapcsolat az általános iskolákkal, a nevelési tanácsadóval és a gyermekjóléti szolgálattal,



az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,



a nevelők és a tanulók személyes kapcsolattartása,



az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata,



a felsőfokú továbbtanulás irányítása, segítése,



a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése,



az egy osztályban tanító tanárok együttműködése, egységes nevelési elvek alkalmazása;



az osztályközösség segítő erejének mozgósítása,



a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonása,



a szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról,



kedvezmények, mentességek biztosítása a Nemzeti köznevelési törvény alapján,

– Az osztályfőnök az ifjúságvédelmi felelős közreműködésével külső szakember segítségét is igényelheti
(nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, iskolapszichológus).
– Az osztályfőnök a btmn-es tanulókról az ifjúságvédelmi felelős és az iskolapszichológus bevonásával
egyéni fejlesztési tervet készít, amelyet az iskolavezetés bevonásával az alábbi segítőhálózat
segítségével valósít meg: osztályfőnöki munkaközösség, osztályban tanító pedagógusok, iskolaegészségügyi szolgálat, külső szakértők bevonása: rehabilitációs bizottság, nevelési tanácsadó (15/2013.
EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről alapján)
2.7.3.

Sajátos nevelési igényű tanulók

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált formában
folyik.
Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti
speciális implementációjú tanterv szerint történik. A használt módszerek igazodnak hiányosságaikhoz,
fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által
megfogalmazottaknak megfelelően folyik.
Azokat az SNI tanulókat oktatjuk együtt a többségi tanulókkal, akiknek nevelését-oktatását a szakértői
bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a
szükséges területeken támogatást kapnak. Ez fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más
munkaszervezési formák alkalmazását, speciális tankönyv használatát, az ellenőrzés és értékelés szigorú
igazítását a tanuló képességeihez, és az egyéni foglalkozásokat jelenthet.
A tanulók fejlesztése a csoportszervezési előírások figyelembe vételével, speciális szakemberek
igénybevételével folyik heti 2-2 órában. (A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012.
(X. 8.) EMMI-rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve alapján szervezzük meg).
Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes pedagógiai
szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények segítségét.
A gyermek- és ifjúságvédelmi munkával megbízott pedagógusok legfontosabb feladatai
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Ismeretterjesztés, információátadás területén:
-

A tanév kezdetekor írásban tájékoztatni kell a szülőket és a tanulókat a gyermek- és ifjúságvédelmi

felelős és a mentálhigiénikus személyéről, fogadóórájuk időpontjáról, helyéről. Ezt jól látható helyen ki kell
függeszteni az iskolában.
Az ifjúságvédelmi felelős(ök) személyesen, ill. az iskolarádión keresztül szükség szerint tájékoztatják
a tanulókat az iskolában folyó ifjúságvédelmi munkáról, programokról és arról, hogy milyen problémákkal
fordulhatnak hozzájuk..
Az osztályfőnököket is bevonják a prevenciós, megismerő-feltáró munkába. (tesztek összeállítása,
megíratása, kiértékelése).
Az iskolában jól látható helyen közzéteszik a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb
intézmények címét, telefonszámát, esetleges tájékoztató füzeteiket. Az Ózd és Térsége Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (ÓTSZEGYII) a gyermekjóléti alapellátás körében a
gyermekjóléti szolgáltatást Gyermekjóléti Központ keretében biztosítja. Az intézmény – 15 településen biztosítja többek között a Gyermekjóléti Szolgálat működését, amely a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából
kiemelt gyermek visszahelyezését. Az iskola együttműködése az intézménnyel kiemelten fontos feladat.
Generál (általános) prevenció területén:
Az általános prevenciós program célja a tanuló veszélyeztetettségének megelőzése, a hátrányos helyzet
kiküszöbölése. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munka elsődleges feladata olyan ismeretterjesztő
előadások, órák, szabadidős programok, vetélkedők szervezése a tanulók és a szülők számára, melynek
eredményeképpen pozitív irányban változik életmódjuk, szemléletük, javulhat életminőségük. Célunk, hogy
ezekbe a programokba minél több diákot és szülőt sikerüljön bevonni.
Speciális prevenció és segítségnyújtás, korrekció területén:
Tanulóink közül elsősorban a szakközépiskolai osztályainkban többnyire már alapvető hiányosságokkal,
kialakult magatartászavarokkal, kerülnek hozzánk. A speciális prevenció területén végzendő feladatok az ő
érdekükben történnek.
Az iskolába kerülő tanulókat arra alkalmas tesztek, kérdőívek, felmérések segítségével lehetőség
szerint minél előbb „meg kell ismerni” mind családi-, szociális- baráti környezetük, mind életmódjuk,
neveltségi- és ismeretszintjük, érdeklődésük, értékítéletük tekintetében.
-

Fel kell tárni a magatartási, beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdő tanulók problémáinak okát,

hátterét.
-

A veszélyeztetett tanulók esetében, a veszélyeztetettség megszüntetését, csökkentését célzó

intézkedési programot kell kidolgozni, és kérni kell a megfelelő iskolán kívüli szervezetek segítségét,
intézkedését. (pl. szakszolgálatok, Pedagógiai Intézet)
-

Folyamatosan

követni

kell

a

kiszűrt

tanulók

tanulmányi

előmenetelét.

Célunk,

hogy a

motiválatlanságból vagy családi okokból fakadó igazolatlan mulasztások csökkenjenek, s ennek
következtében javuljanak a gyenge a tanulmányi eredmények, s a diákok az iskolában egyre több
sikerélményhez jussanak.
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-

Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó bevonásával soron kívül kell foglalkozni a tanuló vagy szülő,

esetleg a pedagógusok által jelzett kritikus esetekkel, mint pl.: tanulók egymás iránti agresszivitása, mások
jogainak megsértése, rossz társaságba keveredés, teherbeesés, stb.
Egyéb segítségnyújtás, tanácsadás területén:
A gyermekvédelmi felelősök a tanuló rendelkezésére állnak, meghallgatják vagy tanácsot adnak
-

ha a tanuló információt kér ügyei intézéséhez, levelezéshez, kérvények megfogalmazásához,

-

ha segítségre, buzdításra van szüksége, mert elbizonytalanodott,

-

ha azt szeretné, hogy meghallgassák,

-

szociális ügyek intézésében,

-

rendszeres iskoláztatási támogatás ügyében,

Ezen kívül feladataik közé tartozik
-

a tanulók jogainak betartása,

-

az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi programjának kidolgozása,

-

részvétel az iskola nevelési-oktatási programjának kidolgozásában,

-

szakirodalom gyűjtése, tanulmányozása, ajánlása,

-

továbbképzéseken, szakmai fórumokon, rendezvényeken való részvétel,

-

tanulói fegyelmi eljárásokon való részvétel.

Kapcsolattartás, együttműködés területén:
A gyermek- és ifjúságvédelmi munka sokrétűsége, sokrétű kapcsolattartást, széles körű együttműködést
igényel. Fontos az együttműködés azokkal, akikre a munkánk irányul, vagyis a tanulókkal. El kell érni, hogy
ismerjék az iskolában folyó ifjúságvédelmi munkát és higgyenek abban, hogy segítségükre lehetünk
különféle problémáik megoldásában. Alapvető, hogy bizalommal legyenek pedagógusaik iránt.
Feltétlen igénybe kell venni az iskolai Diákönkormányzatot segítő tanár munkáját és a Diákönkormányzat
tagjait a szabadidős programok szervezésénél, az ismeretterjesztés, információáramlás területén.
Hasonlóan fontos a szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülők bizalmának megnyerése.
Ez szórólapok eljuttatásával, szülői értekezleteken, SZMK értekezletének és külön a szülők számára
szervezett beszélgetéseken, előadásokon történhet. A városban működő gyermek- és ifjúságvédelemmel is
foglalkozó szervezetekkel már kialakult jó kapcsolata van iskolánknak. Ezután is részt veszünk egymás
rendezvényein, megbeszéljük a legaktuálisabb problémákat.
A városi rendőrség bűnmegelőzési tanácsadója, rendőrségi kapcsolattartója a hét több napján is
rendelkezésünkre áll bűnmegelőzést szolgáló előadások, bemutatók megtartásában, vagy a tanulókkal való
elbeszélgetésekben is. A fent említett városi szervezetekkel fennálló jó kapcsolatunkat a továbbiakban is
folytatni kívánjuk. Hasonló jó információs és munkakapcsolatot kialakítására törekszünk a házi
gyermekorvosi szolgálattal, a városi és községi gyámügyi hivatalokkal, a kollégiummal, a városi
könyvtárakkal és művelődési házzal. Az iskolánkban tanuló roma diákok magas száma indokolttá teszi az
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés kialakítását a prevenciós és korrekciós
munkában egyaránt, hiszen többségük valamilyen módon hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetű.
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2.8.

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos

feladatok
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk
nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása


Fontosnak tartjuk a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítását.



A tanulói közösségek fejlesztése során kialakítjuk a közösségekben, hogy pedagógusi segítséggel
vagy önállóan, közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon
tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.



A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák), gyakorlati
foglalkozások, egyéb foglalkozások (pl. kirándulások), diákönkormányzati munka.



A tanulóközösségek fejlesztésében a tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele.



A tanulói közösségek irányításánál pedagógusaink alkalmazkodnak az életkorral változó közösségi
magatartáshoz: a serdülő és ifjúkori problémákhoz.

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése


A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek tevékenységének
tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett
nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe
bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges
magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. Olyan pedagógus közösség
kialakítására törekszünk, amely összehangolt elvárásaival és nevelési eljárásaival az egyes
osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja. A közösségi nevelés eredményessége
érdekében fontosnak tartjuk az osztályfőnök és a gyakorlati oktató szoros együttműködését.

A tanórán, gyakorlati foglalkozáson megvalósítható közösségfejlesztési feladataink:


A tanulás támogatása egyéni képességekhez igazodó munkaformák előtérbe helyezésévelönálló és
csoportos munkára támaszkodva, a tanulmányi és a munkaerkölcs erősítésével.



Különböző, változatos munkaformákkal a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív
együttműködéssel (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet, verseny, projekt) az együvé
tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.



Gyakorlati foglalkozás keretében a különböző csoportszerepek elsajátítása, kipróbálása. Az egyes
munkafolyamatok felelősség-megosztása, az együttműködés és a tájékoztatás szerepeinek
gyakorlása.



A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI tanulók
beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben.



A tanulók motiválása, kezdeményezéseiknek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása.



Szociális kompetenciák fejlesztése (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia,
alkalmazkodóképesség).

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
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A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése.



A hagyományőrző tevékenységek fejlesztik a közösséget, erősítik a közösséghez való tartozás
érzését.



Sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (pl. könyvtári előadásokon tett csoportos látogatások)
járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai:


Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.



Szervezzen iskolai hagyományőrző rendezvényeket.



Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.

A tanulóknak az intézmény döntési folyamatában való részvételi jogának gyakorlása
A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt érintő döntések
meghozatalának. Ezt a jogát személyesen illetve választott képviselőin, valamint szülőjén/gondviselőjén
keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési
folyamat során joga van véleményét elmondani.
A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és
formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai gyakorlásának módját a házirend
tartalmazza.
A diákönkormányzattal kapcsolatos szabályozás az iskolai SZMSZ-ben és a Házirendben található.

2.9.

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának formái

Az iskolai élet mindennapjait, az oktató-nevelőmunka hatékonyságát meghatározza az iskolai közösséghez
tartozók hangulata; egymással és az iskolával való kapcsolata. Célunk továbbra is olyan iskola, amelyben
diák és tanár egyaránt jól érzi magát, olyan iskola, amelynek elvárásait, követelményeit pedagógusok és
szülők egyaránt elfogadják, olyan iskola, amelyet a diákok, a pedagógusok és a szülők magukénak tudnak,
így felelősen képesek alakítani annak sorsát.
A tanulók alapvető közösségén (az osztályon) túl továbbra is hatékonyan kívánjuk működtetni a
Diákönkormányzatot, mint a tanulóközösség demokratikusan választott felelős testületét.
Az egyértelmű információáramláson túl el szeretnénk érni, hogy tanulóink képesek legyenek a felelős
döntésekre, ismerjék meg az iskola értékrendjét és tanuljanak meg élni a demokratikus jogkörök adta
lehetőségekkel. Az iskolai nevelés-oktatás, a tanuló személyisége
elengedhetetlen feltétele a szülők és a pedagógusközösség együttműködése.

harmonikus

fejlesztésének

Ennek alapja a tanuló iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás,
az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység.
Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a tanuló személyiségének kedvező
fejlődése.
A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái:


A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola
tagintézmény-vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.
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Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki
órákon tájékoztatják a diákokat.



A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. választott
képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az
iskolaszékkel.



A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
(szóban személyesen és telefonon, illetve levélben vagy az ellenőrzőben írásban) tájékoztatják.

A szülők és a pedagógusok kapcsolattartása, együttműködésének formái:
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola
tagintézmény-vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: az iskola tagintézmény-vezetője legalább
félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten.
Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. A szülők a gyermekük előrehaladásáról,
az esetlegesen felmerült problémákról a digitális naplóból folyamatosan tájékozódhatnak. A hozzáférést a
szülők az osztályfőnöktől év elején vehetik át.
Együttműködési formák:


Családlátogatás (önállóan illetve a családsegítő szolgálattal együtt is, szükség esetén)



Egyéni beszélgetés



Szülői értekezlet



Fogadóóra



Írásbeli tájékoztató



Előadások szervezése



Közös kirándulások



Pályaválasztási tanácsadás



Nyílt tanítási nap a nyolcadikosok és szüleik számára



Kihelyezett szülői értekezlet az általános iskolák hívására



Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás

Az intézményi közösségek kapcsolattartásának rendjét az iskolai SZMSZ tartalmazza.
Az intézmény kapcsolattartása az alábbi szakmai szervezetekkel:


Gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetek



Gyámhatóság



Szakmai szolgáltató szervezetek



Szakszolgálatok



Iskola egészségügy



Területileg illetékes kamara (BOKIK)
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Gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek



Iskola képzési profiljába tartozó szakmai szervezetek



Kulturális és sportszervezetek



Civil szervezetek

A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza. Az egyes munkaköri leírások tartalmazzák az intézményi
kapcsolattartók feladatait, a kapcsolattartás formáját, módszerét, gyakoriságát és a beszámolási
kötelezettséget.

2.10. A tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, a
szóbeli felvételi vizsga követelményei
2.10.1.

Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák

Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 24. pontja által előírt esetekben
szervez az iskola (magántanulók, előrehozott érettségizők, intézményvezetői határozat, nevelőtestületi
döntés alapján kötelezettek esetében).
A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével  a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni
kell a tanulót és a szülőt. A tájékoztatásnak legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt meg kell
történnie. Vizsgát – a rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt vagy abban a
nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A vizsgakötelezettséggel
érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli. A bizottság az
összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről.
Gyakorlati vizsgát kell tenni szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: esetünkben a testnevelés és
sport, valamint informatika tantárgyakból.
Ha a tanuló a vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a halasztott időpontig úgy folytathatja
tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna.
A szabályosan megtartott tanulmányokhoz kapcsolódó vizsga nem ismételhető.
Az osztályozó, a különbözeti, a pótló és a javítóvizsga követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a
szakmai munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei
megegyeznek a kerettantervek alapján készült a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv, adott
tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a
lebonyolításra: augusztus, január és április folyamán. (Intézményi döntés szerint) A vizsgaidőszakok pontos
időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott, és közzé teszik az intézmény honlapján.
Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a 64.§ (2) bekezdés értelmében a félévi és év végi osztályzatok
megállapításához, ha:


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



tanulmányait magántanulóként végzi,
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előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,



hiányzása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket meghaladja,
és ezért nem osztályozható,



amennyiben a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból
osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az osztályozó
vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a
tanévben meghaladja a 250 órát, a szakképzésre felkészítő képzési szakaszban az elméleti órák 20%-át, a
tanév végén nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga letétele
mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti. A szakképzésben a
gyakorlati oktatásra vonatkozó mulasztásokkal kapcsolatos szabályokat az intézmény szakmai programja
tartalmazza.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 39.§ (3) bekezése alapján ha a tanulónak a szorgalmi
időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben
meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló
tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.
Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam
megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges.
A (4) bekezdés szerint ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való
igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz
százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az
igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt
százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. Az (5) bekezdésben foglaltak alapján ha a
tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és
szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt
gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.
A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Mivel a magántanulót mentesíteni kell a tanórai foglalkozások alól, a magántanulót a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 64.§ (2)/a előírása szerint kizárólag osztályozó vizsgán lehet minősíteni. Akkor is osztályozó
vizsgát kell szervezni a magántanuló számára, ha – akár a magántanulói jogviszonyának létesítését
megelőző időszakban, akár az órák rendszeres vagy időnkénti látogatásának eredményeként – rendelkezik
elegendő osztályzattal ahhoz, hogy az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint le lehetne
zárni.
Különbözeti vizsga


A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a május
20-i határnappal a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a
sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon.
A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót.

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:


írásbeli határozat alapján engedélyezték,
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tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni és ezt megelőzően
csak középszinten tanulta,



átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti
tanulmányokat folytatott.

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni.
Javítóvizsga
Ha a tanuló a tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület határozata
alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata. Amennyiben a
javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket vagy nem jelenik meg, évet ismételni köteles. A
javítóvizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni és az iskola
honlapján kell elhelyezni.
A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget
biztosíthat (június-augusztus).
A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet.
Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán vagy a vizsga letétele előtt
távozott, a vizsgát megismételheti.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:


neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,



megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.

A pótló vizsgát – az tagintézmény-vezető döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által
megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.
2.10.2.

Alkalmassági vizsga

A köznevelési törvény 50. § (5) alapján az iskola sport és művészeti emelt szintű oktatása esetében
alkalmassági vizsga szervezhető. Az alkalmassági vizsga követelményeit az iskola tanévenként kiadott
felvételi szabályzata tartalmazza.
2.10.3.

A szóbeli felvételi vizsga követelményei

Sem a szakgimnáziumi, sem a szakközépiskolai osztályokban nem tartunk szóbeli felvételit.

2.11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai
A köznevelési intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján
történik.
Felvétel
Iskolánk a felvételi kérelmekről az alábbiak szerint dönt:


szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények, továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályok
szerinti egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítése,
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szakközépiskola esetén az általános iskolai tanulmányi eredmények és az egészségügyi,
pályaalkalmassági követelmények teljesítése.

A jelentkezés rendjét és a felvételi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szabályozza.
Szakképző iskolánk felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR
rendszerében október 20-áig elhelyezi. A felvételi tájékoztató tartalmazza:


az iskola OM-azonosítóját, telephelyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat
jelölő belső kódokat,



a felvételi eljárás rendjét,



a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a
teljesítmények értékelésének módját és figyelembe vételének arányait,



a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat,



szakképzésre vonatkozó szabályok alapján az egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket,
illetve ezen vizsgálatok idejét.

A felvételi vizsgákat a tanév rendjében meghatározott időszakon belül, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kell megszervezni.
vizsgakövetelményeket.

Az

iskola

felvételi

szabályzata

tartalmazza

a

szóbeli

felvételi

Az iskola a helyi szabályok szerint pl.:
A felvételi eljárás és rangsorolás rendje: Felvételi vizsgát nem tart az iskola. A tanulók rangsorolása és
felvétele az általános iskola 7. évfolyamának év végi, illetve a 8. évfolyam első félév végi osztályzatai,
valamint az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok alapján történik.
Részletes pontszámítás szakgimnáziumban:
7. év végi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika – 25
pont
8. félévi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika – 25
pont
Rangsorolás:
A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 50 pont)
összeadása után, csökkenő sorrendben. Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,
1. A törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek
2. Fontosnak tartjuk a családok elkötelezettségét iskolánk iránt, így előnyt élveznek a testvérek is.
3. A műszaki irányultság szempontjából kulcsfontosságú a matematika és a fizika, így harmadszorra ezt a
pontszámot vesszük figyelembe
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esélyegyenlősége: Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői vélemény
alapján mentesül a valamely felvételinél beszámítandó tantárgy értékelése alól ezért nem rendelkezik abból
osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
Részletes pontszámítás szakközépiskolában:
A felvétel feltétele: Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
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Integrált felkészítés: sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 25-45. §-ai, továbbá a 14/2017. (VI.14.) EMMI
rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről
A felvételi eljárás rendje: Felvételi vizsgát nem tart az iskola. A tanulók rangsorolása és felvétele az általános
iskola 7. évfolyamának év végi, illetve a 8. évfolyam első félév végi osztályzatai, valamint az egészségügyi
alkalmassági vizsgálatok alapján történik.
Részletes pontszámítás:
7. év végi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika – 25
pont
8. félévi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika – 25
pont
Rangsorolás:
A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 50 pont)
összeadása után, csökkenő sorrendben. Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,
1. A törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek
2. Fontosnak tartjuk a családok elkötelezettségét iskolánk iránt, így előnyt élveznek a testvérek is.
3. A műszaki irányultság szempontjából kulcsfontosságú a matematika és a fizika, így harmadszorra ezt a
pontszámot vesszük figyelembe
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esélyegyenlősége: Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői vélemény
alapján mentesül a valamely felvételinél beszámítandó tantárgy értékelése alól ezért nem rendelkezik abból
osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
Az Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája Árpád Vezér Úti Telephelyén vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoportban cukrász, pincér és szakács szakma elsajátítására van lehetősége az ide jelentkező
tanulóknak.
Részletes pontszámítás a telephelyen:
7. év végi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, földrajz,
biológia, kémia, fizika – 40 pont
8. félévi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, földrajz,
biológia, kémia, fizika – 40 pont
Rangsorolás: a rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 80
pont) összeadása után, csökkenő sorrendben.
Másik intézményből történő átvételről az tagintézmény-vezető dönt az alábbiak szerint:
Átvétel
A felsőbb évfolyamra jelentkezéskor az iskola vizsgálja a: tanuló megelőző tanulmányait, a választandó
osztály befogadóképességét, az osztály struktúráját.
Az átvétel feltétele: azonos szakképesítésre vagy ágazatba a hozott eredmények beszámításával.
A vizsga idejét az iskola tagintézmény-vezetőja határozza meg.
Az átvétel tagintézmény-vezetői határozattal engedélyezhető:
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előzetes tanulmányok beszámításával,

továbbá:


különbözeti vizsgával,



egyéni segítségnyújtással,



türelmi idő biztosításával,



évfolyamismétléssel.

A szakképzésre vonatkozó további átvételi szabályokat az iskola szakmai programja tartalmazza.
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3. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
3.1.

A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői

Iskolánk helyi tanterve a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.)
számú EMMI-rendelet mellékletei alapján kidolgozott alábbi kerettantervekre épül:


Kerettanterv a szakgimnáziumok 9–12., illetve 13-14 évfolyama számára



Kerettanterv a szakközépiskolák számára



Kerettantervek a felnőttoktatás számára



Kerettanterv a szakközépiskolát végzettek középiskolája számára



Kerettanterv a Szakképzési Hídprrogramok számára

A kerettantervek jogszabályi hátterét meghatározza:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet



Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – 1. melléklet
szakmai érettségi vizsgakövetelményei módosulnak – 2020. február 15. napján lép hatályba



A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet –
a szakgimnáziumok kerettantervének módosítása



A

nemzetgazdasági

miniszter

hatáskörébe

tartozó

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
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szakképesítések

szakmai

és

3.2.

Az iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható

tanórai foglalkozások megnevezése, óraszámai
3.2.1.

SZAKGIMNÁZIUM

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet mellék-szakképesítésekre vonatkozó rendelkezései: 7.§ (4) A
szakgimnázium a szakképzési kerettanterv helyi alkalmazása során a tizenegyedik és tizenkettedik
évfolyamok szakmai tantárgyait, azok óraszámait - az Nkt. 6. mellékletében meghatározott heti időkeret és a
tananyagtartalom megtartásával - a két évfolyam között átcsoportosíthatja. 7/A. § A szakgimnázium a
szakmai programjában a szakképzési kerettantervben a szakképzési évfolyamon megszerezhető
szakképesítés (a továbbiakban: főszakképesítés) tanítására biztosított órakereten túli órakeretben a) mellékszakképesítés megszerzésére irányuló képzés, b) a tanulóval tanulószerződést kötött gyakorlati képzést
folytató szervezet által összeállított és a gazdasági kamara által elfogadott szakmai program alapján
folytatott tanulószerződéses gyakorlati képzés, c) a főszakképesítés magasabb színvonalon való
elsajátítását elősegítő, ágazati szakmai kompetenciákat, készségeket erősítő képzés, d) ágazati szakmai
ismeretekhez közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgy vagy tananyagtartalom, szakmai idegen
nyelvi, szakmai informatikai ismeretek, digitális íráskészség erősítése, e) ágazati szakmai ismeretekből vagy
ahhoz közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségire történő
felkészítés, f) etikus vállalkozói ismeretek, jogi, közgazdasági és pénzügyi ismeretek megerősítése, g) az a)f) pontok mellett fent maradó órakeretben, de legfeljebb a teljes órakeret húsz százalékában a tanult
tantárgyak körében tudásmegerősítés, gyakorlás elemekből szabadon összeállított, a nem a
főszakképesítés tanítására biztosított teljes órakeretet kitöltő, legalább két alternatív tanulási lehetőséget
ajánl fel, amelyek egyike mindenképpen tartalmaz mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést.
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. alcíme
a következő 20. §-sal egészül ki: „20. § A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy a 2017/2018.
tanévben 9. évfolyamon megkezdett szakgimnáziumi tanulók a tanulmányaik megkezdésekor hatályos
kerettantervek szerint fejezik be tanulmányaikat azzal, hogy a tantárgyi struktúrában az „Érettségi vizsga
keretében megszerezhető szakképesítés” tantárgy órakerete a 2018/2019. tanévtől a tanuló által választott
kerettantervi iránynak megfelelően kerül felhasználásra a lehetséges szakképzési kerettantervi irányok
alapján a szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül.” A hivatkozott rendelet 14. melléklete a Magyar
Közlöny 2018. évi 125. számában megjelent 26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint módosul.
Intézményünk helyi tantervét a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet (a rendelet módosításának alapja: 23/2016. (VIII. 30.) EMMI
rendelet), illetve az emberi erőforrások miniszterének a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletet módosító 26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelete
figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg.
A tantárgyi struktúrát a kerettanterv – az eltérő szakképzési irányoknak megfelelően – különböző
változatban közli. A helyi tantervben a tantárgyak kötelező óraszámát a szakmabesorolásnak megfelelő
változat alapján kell meghatározni.
Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez készült 14. melléklet alapján:
Célok, feladatok
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A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti
kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket,
demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai
változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre.
A szakgimnáziumnak négy középiskolai és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú
szakképzési évfolyama van. A 9–12. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó közismereti,
valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók az érettségi bizonyítvány, valamint
a középfokú szakképesítés megszerzése mellett felkészülnek a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra vagy a
szakirányú munkába állásra. A közismereti képzés alapvetően egységes kerettanterv alapján történik, de a
szakképzési irányok alapján egyes tantárgyak óraszáma eltérő, ezért az ágazatok összevonásával hat
csoportothatároztak meg.
Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási képességet és
tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti tanulóit a társadalmi
jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazható tudás megszerzéséhez
nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez nélkülözhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív,
segítőkész együttműködése az iskolával.
A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak
kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére, integrálására. A
nevelő-oktató munka megtervezésekor figyelembe veszi a kulturális intézményrendszer által kínált nem
formális, informális tanulási lehetőségeket.

Fejlesztési területek – nevelési célok
Erkölcsi nevelés
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének jelentőségét.
Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért érvényesek, mert saját
magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és belátja a normakövetés társadalmi
jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer közösségi egyezségeket és normákat, képes egyegy közösség etikai elveinek felismerésére és a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az
etikai elvek, a normák és a törvények kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket,
példákat értékkonfliktusok kezelésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, sportolókat,
tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a szakmája fejlődésével kapcsolatos
fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő magyar személyiségeket. Tisztában van
nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való
érzelmi azonosulást erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon alapuló és vallási gyökerű
éves ünnepkört, van tapasztalata az ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének
természeti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb állomásaival. Ismer az
UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó kiemelkedő jelentőségű hazai
természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi)
életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a
nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri alapvető
állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, képes az
antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével kapcsolatban érvelni. Ismer a
demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud példát hozni az ENSZ és az Európai Unió
ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és
tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi
közösségekkel való együttműködésre, ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, amelyben az ember személyisége
alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai elvégzésére. Tisztában
van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezik a
harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához szükséges ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez
jellemzi a tőle különböző embertársaival való kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális
énkép között, és tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet.
Felismeri a normakövetés szerepét, fontosságát.
Családi életre nevelés
A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a
munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes munkamódszereit.
Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel
az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes
szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására, megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető
technikáit. Ismeri a családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud
ezzel kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a
szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit.
Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő
kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család
egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi
a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait.
Testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé válik
környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend összeállítására,
ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. Tájékozott az e témakörben
meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség
megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy
életvitelét számos minta alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással
van testi és lelki egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető
élvezeti szerek használatának kockázatait, ezektől tudatosan tartózkodik. Ismeri a rizikófaktor fogalmát,
képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és lelki
egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható
segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó
betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a
betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, ismeri ezek
alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra.
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok segítségre
szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a segítségnyújtást, és
próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a
környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő
embereken egyes helyzetekben kötelessége segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével,
jelentőségével, formáival.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét példákon keresztül
érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági, a környezeti és a szociális
fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti
problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan
megérteni és értelmezni egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel
közötti összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a
fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni.
Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban.
Pályaorientáció
Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van jelentősége
a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik tervezett szakmájával,
hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Felkészült az
álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és
képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az
általa kitűzött céllal, illetve hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot
készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt,
amit az alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euróövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexekről, a GDP-ről és
ezek hatásairól az ő személyes életére. Törekszik rá, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági,
önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitellel elégítse ki. Érzékeli
az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi és
közgazdasági fogalmak között. Képes információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi
döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát
nyisson, és azt használja.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. Képes a
média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó kifejezőeszközöket értelmezni,
médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nemkívánatos tartalmak
elhárítására.
A tanulás tanítása

oldal 52 / 830

A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből. Képes saját
tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák kialakításával önálló
tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz azt segítő technikákat. Képes a
különböző információkat különböző formában feldolgozni és rendszerezni, használ tudásmegosztó és
tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés
különböző formáit. Tud különböző természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni,
összehasonlítani; alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében.

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok kommunikációs
technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, saját véleménye
megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és elektronikus
formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes különböző műfajú és rendeltetésű
szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan
használja a választott szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az
infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Képes
szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos területén a papíralapú és az elektronikus
műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a
normakövető helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes nem verbális természetű
információk adekvát verbális leírására, értelmezésére.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan fenntartani és
fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, tanulmányai során. Megérti a
fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan
helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni
ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az
érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és
terveket.
Matematikai kompetencia
A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket.
Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a matematikai bizonyítást, képes a
matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, biztonsággal alkalmazza a megfelelő
segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott
matematikai modelleket, és ezeket alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a
mindennapi élet különböző területein is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós
tények feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is.
Természettudományos és technikai kompetencia
Az a tanuló, aki az ágazathoz kapcsolódó tantárgyként tanul valamilyen természettudományos tantárgyat,
képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. Képes meghatározott szempontoknak
megfelelően kísérleteket végrehajtani és azok eredményeiből következtetéseket levonni.
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Képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a választott szakma elsajátítása során,
és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító
környezeti szemlélet fontosságát. Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és döntések regionális és
globális következményeit.
Digitális kompetencia
A szakgimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és a
mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan
kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési körének, választott
szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta
lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában saját szakterületéhez
kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a
kommunikáció és az információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához
kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a
szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, amelyeket a digitális tartalmak felhasználása
során figyelembe vesz.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás lehetőségével a
közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és vitahelyzetben is kulturáltan
kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni. Figyelembe veszi és megérti a különböző
nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket
hozni, illetve konfliktushelyzetekben segítséget elfogadni. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő
kezelésére. Tudatosan készül a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a
társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt venni
az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránt,
képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. Pozitív attitűdje alakul ki az
emberi jogok teljes körű tisztelete, az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség
tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul
a reális alapokon és ismereteken nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve Európához való
kötődése.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez kapcsolódó
problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai vezetésére.
Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására, és ezt igényli is.
Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a
gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre
reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó
gazdasági kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság,
a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva érvelni. Nyitott
és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind
reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására. Problémamegoldó
tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
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A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés
forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség jelentősége.
Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum
mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi
előadások, filmek és képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes
makettek, modellek konstruálására. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal.
Hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz eszközhasználat
szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban sokoldalúan tudja használni az IKTeszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni
egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.
Képes a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás
iránti attitűdje pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit,
készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési
lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és
szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.
Egységesség és differenciálás
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni sajátosságokra
tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes oktatást.
Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek feladata, hogy
felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű
eredményeket érjenek el, és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és
bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni
különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során
a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott
szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.
A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő tanulók
felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem
sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás
és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél. Iskolai nevelésoktatásuknak alapvető célja a felnőttélet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész
életen át tartó tanulásra való felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott és a kerettantervben
részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de mindenkor figyelembe kell
venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő
tartalmak közvetítése során valósul meg, és segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési
követelmények igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes
területek módosítására, elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.
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A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus
megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia és az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte.
A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű
tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján
egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket,
technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres.
Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a
pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz
tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint
tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.
A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan A Sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési
igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten
(gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, oktatására.

Tantárgyi struktúra és óraszámok
A tantárgyi struktúrát a kerettanterv – az eltérő szakképzési irányoknak megfelelően – különböző
változatban közli. A helyi tantervben a tantárgyak kötelező óraszámát a szakmabesorolásnak megfelelő
változat alapján kell meghatározni. A tantárgyak kerettantervében megjelölésre kerültek a tantárgyak
összekapcsolásának lehetséges pontjai. Mivel azonban a tantárgyi struktúra az egyes szakmacsoportok
esetében különbözik, ezért a kapcsolódási pontok értelemszerűen különbözőképpen valósulnak meg, és
ebből adódóan az intézmények helyi tantervei szabályozzák.

A tanulmányaikat 2016-ban kezdőket és a mellékképesítést választókat érintően:
Gépészet IX. ágazat esetében
13.

9-12.

évf.

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

óraszám
összesen

13. évf.

óraszám
összesen

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

556

-

-

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

4

124

Matematika

3

3

3

3

417

-

-

Történelem

2

2

3

3

345

-

-

Etika

-

-

-

1

31

-

-

Informatika

2

2

-

-

144

-

-

Művészetek

-

-

1

-

36

-

-

Testnevelés

5

5

5

5

695

-

-

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

-

-

3

-

-

-

108

-

-

-

2

2

2

206

-

-

Kötelező

komplex

természettudományos
tantárgy
Ágazathoz
tantárgy: Fizika

kapcsolódó

oldal 56 / 830

Kötelezően
választható
tantárgy: Informatika,
Pénzügyi

és

vállalkozói

ismeretek
Érettségire

épülő

(fő)

szakképesítés

-

2

2

134

-

-

-

1

-

-

36

-

-

11

8

1

10

31

961

-

-

(1030+468)

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető
(mellék) -

1498

4

9

-

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

szakképesítés*
Rendelkezésre

álló

órakeret/hét

4901

1085

1085

* A mellékképesítést 2018 tavaszán minden 10. évfolyamos tanuló választotta az iskolában.

Vendéglátóipar XXVII. ágazat esetében
13.

9-12.
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

óraszám

13. évf.

összesen

óraszám
összesen

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

556

-

-

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

4

124

Matematika

3

3

3

3

417

-

-

Történelem

2

2

3

3

345

-

-

Etika

-

-

-

1

31

-

-

Informatika

2

2

-

-

144

-

-

Művészetek

-

-

1

-

36

-

-

Testnevelés

5

5

5

5

695

-

-

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

-

-

Kötelező
komplex
természettudományos
3

-

-

-

108

-

-

-

2

2

2

206

-

-

Kötelezően
választható
tantárgy: Informatika

-

2

2

134

-

-

Pénzügyi
ismeretek

-

1

-

-

36

-

-

9

8,5

2,5

10

31

961

-

-

tantárgy
Ágazathoz

kapcsolódó

tantárgy: Földrajz

és

Érettségire

vállalkozói
épülő

(fő)

szakképesítés

(1030+468)

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető

(mellék) 2

3,5

7,5

szakképesítés*
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-

1498

évf.

Rendelkezésre
órakeret/hét

álló

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

1085

4901

1085

* A mellékképesítést 2018 tavaszán minden 10. évfolyamos tanuló választotta az iskolában.
Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata mindkét ágazat esetében
Tantárgyak

1/13.
évf.

2/14.
évf.

1/13-2/14. évf.
óraszám összesen

Szakmai idegen nyelv

4

4

268

Érettségire épülő szakképesítés órakerete

31

31

2077

Rendelkezésre álló órakeret/hét

35

35

Tanítási hetek száma

36

31

Éves összes óraszám

1260

1085

2345

A 2018/2019. tanévre meghirdetett ágazatok: Gépészet IX. és Vendéglátóipar XXVII.
A 26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet 1. mellékeletének I. pontja meghatározza a szakgimnáziumok tantárgyi
struktúráját és óraszámait, míg a II. pontja a szakgimnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes
ágazatokhoz kapcsolódó természettudományos tantárgyakat. Mindezek alapján az óraszámok az alábbiak
szerint alakulnak:

A tanulmányaikat 2018-ban kezdőket és a mellékképesítést választókat érintően:
Gépészet IX. ágazat esetében

Tantárgyak

9. évf.

10. évf. 11. évf. 12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

Idegen nyelv

4

4

4

Matematika

3

3

Történelem

2

Etika

9-12. óraszám

13.

évf.

13. évf.

óraszám
összesen

556

-

-

4

556

-

-

3

3

417

-

-

2

3

3

345

-

-

-

-

-

1

31

-

-

Informatika

2

2

-

-

144

-

-

Művészetek

1

-

-

-

36

-

-

Testnevelés

5

5

5

5

695

-

-

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

-

-

3

-

-

-

108

-

-

Kötelező

összesen

komplex

természettudományos
tantárgy

oldal 58 / 830

Ágazathoz

kapcsolódó

2

2

2

-

206

-

-

Kötelezően
választható
tantárgy: Informatika

-

2

2

134

-

-

-

1

-

-

36

-

-

8

12

-

9,5

31

961

-

-

tantárgy: Fizika

Pénzügyi

és

vállalkozói

ismeretek
Érettségire

épülő

(fő)

szakképesítés

(1014,5+473,5)

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető
(mellék) -

1488

-

11

2,5

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

szakképesítés
Rendelkezésre

álló

órakeret/hét

4901

1085

1085

Vendéglátóipar XXVII. ágazat esetében

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

9-12.
óraszám

13. évf.

összesen

13. évf.
óraszám
összesen

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

556

-

-

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

-

-

Matematika

3

3

3

3

417

-

-

Történelem

2

2

3

3

345

-

-

Etika

-

-

-

1

31

-

-

Informatika

2

2

-

-

144

-

-

Művészetek

1

-

-

-

36

-

-

Testnevelés

5

5

5

5

695

-

-

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

-

-

3

-

-

-

108

-

-

-

2

2

2

206

-

-

-

-

2

2

134

-

-

-

1

-

-

36

-

-

8

12

0,5

10

31

961

-

-

Kötelező

komplex

természettudományos
tantárgy
Ágazathoz

kapcsolódó

tantárgy: Földrajz
Kötelezően

választható

tantárgy: Informatika,
Pénzügyi

és

vállalkozói

ismeretek
Érettségire
épülő
szakképesítés

(fő)

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető
-

-

10,5

szakképesítés
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2

(1408+440)
1488

Rendelkezésre
órakeret/hét

álló

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

1085

4901

1085

A tanulmányaikat 2018-ban kezdőket és a mellékképesítést nem választókat érintően:
Gépészet IX. ágazat esetében

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

9-12.
óraszám

13. évf.

összesen

13. évf.
óraszám
összesen

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

556

-

-

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

-

-

Matematika

3

3

3

3

417

-

-

Történelem

2

2

3

3

345

-

-

Etika

-

-

-

1

31

-

-

Informatika

2

2

-

-

144

-

-

Művészetek

1

-

-

-

36

-

-

Testnevelés

5

5

5

5

695

-

-

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

-

-

Kötelező
komplex
természettudományos
3

-

-

-

108

-

-

2

2

2

-

206

-

-

Kötelezően
választható
tantárgy: Informatika

-

2

2

134

-

-

-

1

-

-

36

-

-

8

12

11

12

31

961

-

-

-

-

-

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

tantárgy
Ágazathoz

kapcsolódó

tantárgy: Fizika

Pénzügyi

és

vállalkozói

ismeretek
Érettségire

épülő

(fő)

szakképesítés

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető
(mellék) -

1488

szakképesítés
Rendelkezésre
órakeret/hét

álló

Vendéglátóipar XXVII. ágazat esetében
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4901

1085

1085

13.

9-12.
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

óraszám

13. évf.

összesen

évf.

óraszám
összesen

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

556

-

-

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

-

-

Matematika

3

3

3

3

417

-

-

Történelem

2

2

3

3

345

-

-

Etika

-

-

-

1

31

-

-

Informatika

2

2

-

-

144

-

-

Művészetek

1

-

-

-

36

-

-

Testnevelés

5

5

5

5

695

-

-

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

-

-

Kötelező
komplex
természettudományos
3

-

-

-

108

-

-

-

2

2

2

206

-

-

Kötelezően
választható
tantárgy: Informatika,

-

2

2

134

-

-

-

1

-

-

36

-

-

8

12

11

12

31

961

-

-

-

-

-

-

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

tantárgy
Ágazathoz

kapcsolódó

tantárgy: Földrajz

Pénzügyi

és

vállalkozói

ismeretek
Érettségire

épülő

(fő)

szakképesítés
Érettségi vizsga
megszerezhető

keretében

1488

szakképesítés
Rendelkezésre
órakeret/hét

álló

4901

1085

1085

3.2.1.1. Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) előkészítő évfolyama
Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7.3. melléklete alapján
Célok és feladatok
A Kollégiumi Program egyik célja az, hogy biztosítsa a lehetőséget a hátrányos helyzetű, a
legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekeinek, hogy minél többen tanulhassanak az előkészítő év
elvégzése után nappali tagozaton, érettségit adó középiskolában.
A Kollégiumi Program másik célja, hogy differenciálással megteremtse az egyéni különbségekre
alapozott nevelést-oktatást, a Kollégiumi Programban részt vevő tanulók számára biztosítsa az optimális
komplex személyiségfejlesztést, figyelembe véve előzetes tudásukat, képességeiket, érdeklődésüket,
igényeiket.
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A Kollégiumi Program kerettanterve a fentiek teljesítése érdekében törekszik az alapfokú nevelésoktatás (7–8. évfolyam) kerettanterve és a Kollégiumi Program kerettanterve közötti koherencia
megteremtésére.
A Kollégiumi Program kerettanterve a következőkre helyezi a hangsúlyt:
(1) a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciák fejlesztésére;
(2) a multikulturális tartalmak megjelenésére a kerettantervben;
(3) az önértékelő képesség, a mások értékeléséhez szükséges képességek kialakítására (patrónusi,
mentori beszélgetések, szöveges, írásos értékelések bevezetése, esetmegbeszélések stb.);
(4) a differenciált tanulásszervezési módszerek megismerésére (kooperatív tanulásszervezés,
projektmódszer stb.).
A Kollégiumi Program rendszere
A Kollégiumi Program a hátrányos helyzetű tanulók részére szerveződik. A pályázó kollégiumoknak
rendelkeznie kell egy olyan öt évre szóló, kollégiumi tevékenységek és foglalkozások rendszeréből álló
kollégiumi programmal, amellyel a programban részt vevő tanulók sikeres tanulmányi előmenetele, szociális
hátrányainak csökkentése, kulturális javakhoz való hozzáférése megoldható.
A kollégium – öt éves programjának kidolgozásán túl – a 9., előkészítő év megtartását vállaló
középiskolával együttműködve, az első évfolyam beindítása előtt elkészíti a program megvalósítását célzó
pedagógiai programját, a középiskola pedig a 9., előkészítő évfolyam helyi tantervét, az itt közzétett
Kerettantervi ajánlások segítségével.
A középiskola, a kollégiummal együttműködve, a 9., előkészítő évben a jelen kerettantervi ajánlás
alapján megfogalmazott helyi tantervében hangsúlyt helyez a felkutatott hátrányos helyzetű tanulók
motiválására, kompetenciájuk, személyiségük fejlesztésére, pályaorientációs foglalkozásokkal segít a
tanulóknak a középiskola-választásban.
A kollégium a 9., előkészítő év folyamán együttműködik a tanulók családjával, és
középiskolákkal, amelyekben a tanulók a tanulmányaikat majd folytatják.

azokkal a

A Kollégiumi Program keretei között zajló fejlesztés az anyanyelvi, az idegen nyelvi, a matematikai, a
természettudományos, a digitális, a szociális és a művészeti területeken zajlik, segíti a tanulókat a
középiskolai követelmények teljesítésében, hozzájárul személyiségük fejlődéséhez, és egyéb fejlesztési
feladatok megoldásának is alapjául szolgál.
Az érettségi megszerzésére irányuló program 2018-ban indul utoljára inézményünkben, a 2019/2020.
tanévtől az Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma veszi azt át.

Tantárgyi struktúra és órszámok az előkészítő évfolyamon
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázat tartalmazza:
Tantárgyak

Heti óraszámok
AJKP 0. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

5

Matematika

5
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Idegen nyelv (angol/német)

3,5

Dráma

3

Testnevelés és sport

5

Patrónusi foglalkozás

2

Osztályfőnöki

1

Természetismeret

3

Szabadon választható tantárgyak

3

Informatika

1,5

Életpálya-építés

1,5

Művészetek

1,5

Tanulásmódszertan

1,5

Társadalomismeret

1,5

Kötelező óraszám

30,5

(Félkövér szedéssel a tagintézmény által választott tantárgyak és óraszámaik vannak kijelölve)

3.2.2.

SZAKKÖZÉPISKOLA

Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez készült 15. melléklet alapján:
Célok, feladatok
A szakközépiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és
továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz; beépítse a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási
folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa.
A szakközépiskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó műveltségterületek
segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris és problémaközpontú
szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben
előírtaknak megfelelően érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről
kialakított felfogása.
Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez,
megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába
helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát.
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A szakközépiskola első három évfolyamán a szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés,
valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik; további két évfolyamon pedig érettségi vizsgára való
felkészítő képzés. Utóbbi megteremti a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a
munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés lehetőségét is.

Fejlesztési területek – nevelési célok
Az erkölcsi nevelés
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének jelentőségét.
Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért érvényesek, mert saját
magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és belátja a normakövetés társadalmi
jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer közösségi egyezségeket és normákat, képes egyegy közösség etikai elveinek felismerésére és a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Képes
bizonyos értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat ezek kezelésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, sportolókat,
tudatosul benne munkásságuk jelentősége. Ismeri a szakmája fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar
találmányokat, szakmájában ismert kiemelkedő magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink
jelentőségével, hagyományaival. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének természeti és kulturális
örökségét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri alapvető
állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, belátja az
antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyét. Gyakorolja jogait és
kötelességeit környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik a helyi közösségekkel
való jó együttműködésre. Ismeri a civilszervezetek működési formáit és lehetőségeit.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember személyisége
alapvető befolyással bír céljai elérésére, társas kapcsolatai alakítására, feladatai elvégzésére. Tisztában van
a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi együttműködés lehetőségeivel. Tud különbséget
tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet
az önmagunkról alkotott képet. Felismeri a normakövetés szerepét, fontosságát.
A családi életre nevelés
A tanuló jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes
munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált anyagokat
(különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét, önmaga ellátását
megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására, megismeri a takarékosság,
takarékoskodás alapvető technikáit. Készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre.
Ismeri a családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel
kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni.
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Tud információkat szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes
információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést
és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a
családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok
megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a
különböző generációk tagjait.
A testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé válik
környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Tájékozott az e témakörben meglévő elemi
lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében.
Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és
hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki egészségére. Ismeri az egészségre káros
szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti szerek használatának kockázatait, tudatosan
tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja,
milyen szakemberek segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász
szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes
értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés
módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások
szerepével, tud példákat sorolni védőoltásokra.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok segítségre
szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a segítségnyújtást, és
próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a
környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő
embereken egyes helyzetekben kötelessége segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével,
jelentőségével, formáival.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érti a fenntartható fejlődés jelentőségét. Belátja, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége
környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Ismer
egyes globális problémák és a lokális cselekvések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket.
Felelősség ébred benne aziránt, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira.
Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás
jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban.
Pályaorientáció
A tanuló tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és
képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az
általa kitűzött céllal, illetve hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Megfelelő ismeretekkel
rendelkezik tervezett szakmájával kapcsolatban, munkaerőpiaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről.
Rendelkezik ismeretekkel, és tapasztalatot szerez a felkészült álláskereséshez. Képes önéletrajzot
készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt,
amit az alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
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A tanuló törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél
magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és
szerepét a társadalomban. Képes információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi
döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát
nyisson, és azt használja.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. Képes a
média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó kifejezőeszközöket értelmezni,
médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak
elhárítására.
A tanulás tanítása
A tanuló megismer olyan alapvető tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével hatékonyabbá teszi az
önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) és belső (munkakedv, jutalom,
kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (pl.
egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes
gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. Megismeri saját tanulási stílusát, ezzel
hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő
önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de
tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel
ezt megteremtheti.

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok kommunikációs
technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, saját véleménye
megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és elektronikus
formájú irodalmi, ismeretterjesztő szövegeket. Szabatosan használja a választott szakmacsoport tanult
szakszókincsét. Kritikus módon vesz részt az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő
információszerzésben és információátadásban.
Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet legfontosabb területein a papíralapú és az elektronikus
műfajokban. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes egyes
nem verbális természetű információk verbális leírására, értelmezésére.
Idegen nyelvi kommunikáció
Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja
a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan,
világosan beszél és segítőkész.
Matematikai kompetencia
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű modellek
alkotására, illetve használatára. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és
törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek
becslésében, a mennyiségek összehasonlításában.
oldal 66 / 830

Képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére.
Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén
is érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására.
Természettudományos és technikai kompetencia
A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és magyarázni a
természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés fontosságának felismerése mellett
belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait. Képes mozgósítani és
alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a tanulásban, a választott szakma elsajátítása
során és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba
állító környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar cselekedni ennek megvalósulása érdekében.
Digitális kompetencia
A tanuló képes a számítógép használatára, lehetőségeinek önálló alkalmazására a tanulásban és a
mindennapi életben, nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan
kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési körének, választott
szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta
lehetőségeket a feladatok, problémák megoldásában saját szakterületén. A tanulóban kialakul az IKT
alkalmazásának megfelelő helyes magatartás, elfogadja a kommunikáció és az információfelhasználás etikai
elveit. Felismeri az IKT interaktív használatából adódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, megérti és
elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgársághoz kapcsolódó
alapvető fogalmakat. Képes együttműködni a társaival az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, vállal
feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert
élethelyzetekben felbukkanó problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai
felelősek egymásért, ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat.
Képes megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni
mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban
az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, továbbá a közös feladatok, az iskolai élethez
kapcsolódó problémák megoldása során a munka megtervezésére. Képes együttműködni társaival, igényli
és képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi
gazdasági feladataival, boldogulásával kapcsolatban.
Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt,
egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez
kapcsolódó gazdasági kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. Nyitott és
érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind
reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés
forrásai.
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Nyitott műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és képzőművészeti
események irányítással történő feldolgozására. Képes makettek, modellek konstruálására, belső terek
különböző funkciókra történő önálló átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és
anyagokkal.
A hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, olvasni,
számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan tanulni, a figyelmét
összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes a figyelem és a motiváció
folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje pozitív. Egyre
gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy saját munkáját
tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.

Egységesség és differenciálás
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni sajátosságokra
tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes oktatást.
Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek feladata, hogy
felismerje a kiemelkedő közismereti vagy szakmai teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy
képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el szakmájuk gyakorlása közben, és alkotó
egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási
módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását.
Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a közismereti és szakmai
tárgyakat tanító pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket,
és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.
A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő tanulók
felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését.
Az egyénre szabott fejlesztési eljárások a tanuló szükségleteinek, képességeinek, teljesítményének
megfelelően – mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás keretében – eredményezhetik más tanulási
utak kijelölését is (pl. szakközépiskola, HÍD programok).
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem
sajátos nevelési igényű tanulókkal lehetőség szerint együtt történő – integrált – oktatásuk. Esetükben a
tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél.
Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák
fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra és a munkába állásra való felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Natban meghatározott és a kerettantervben
részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de mindenkor figyelembe kell
venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő
tartalmak közvetítése során valósul meg, és segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési
követelmények igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes
területek módosítására, elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására, továbbá a
fejlesztés a szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére.
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A sajátos nevelési igényű tanulók együtt nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus
megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia és az együtt neveléshez szükséges kompetenciák megléte.
A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű
tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján
egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket,
technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres.
Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a
pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz
tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint
tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.
A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre A sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve [a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és
a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI
rendelet 2. melléklete] tartalmazza.
Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű
tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő
nevelésére, oktatására.

KÖZISMERETI TANTÁRGYAK
Tantárgyi struktúra és óraszámok - A közismereti képzés heti óraszámai
Területek

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

Kötött órák

17 óra

11 óra

8 óra

Szabadon felhasználható
órakeret

1 óra

-

1,5 óra

Összesen

18 óra

11 óra

9,5 óra

Szakmai
elmélet és

Kötött órák

14,5 óra

23 óra

23 óra

gyakorlat

órakeret

2,5 óra

2 óra

2,5 óra

17 óra

25 óra

25,5 óra

35 óra

36 óra

35 óra

Közismeret

Szabadon felhasználható
Összesen

Heti összes óraszám

A közismereti órák eloszlása és a választott kerettanterv feletti óraszám (székhely)
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon és
tantárgyakban emeljük meg az alábbi közismereti óraszámokkal.
Tantárgyak

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

Magyar – Kommunikáció

2 + 1 óra

1 + 1 óra

0 + 2 óra

Idegen nyelv

2 óra

2 óra

2 óra

Matematika

3 óra

1 óra

0 + 2 óra

Társadalomismeret

2 óra

1 + 1 óra

-

Természetismeret

3 óra

-

-

Testnevelés

4 óra

3 óra

2,5 óra

Osztályközösség-építő Program

1 óra

1 óra

1 óra

Összesen:

18 óra

11 óra

9,5 óra
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A közismereti tantárgyak és tematikai egységeinek óraszámai évfolyamonként (székhely)
KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA)
9. évfolyam
Tematikai egység
Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció
Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; Hivatalos kommunikáció
A nyelv és a nyelvtan rendszere
Mondat – szöveg – jelentés
Szövegértés, szövegalkotás I. - A szövegek szerkezete
Szövegértés, szövegalkotás II. - A történetalakítás eszközei
Irodalom – művészetek – média I. - Művészeti ágak, műnemek, műfajok
Irodalom – művészetek – média II. - Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és
eszközei
Összesen:

Órakeret:
12 óra
14 óra
14 óra
10 óra
12 óra
16 óra
18 óra
12 óra
108 óra

10. évfolyam
Tematikai egység
A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs repertoár a gyakorlatban
Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok
Irodalom – művészetek – média - Műalkotások befogadása
Összesen:

Órakeret:
16 óra
16 óra
20 óra
20 óra
72 óra

11. évfolyam
Tematikai egység
Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; Hivatalos kommunikáció
A nyelv és a nyelvtan rendszere
Szövegértés, szövegalkotás I. - A szövegek szerkezete
A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs repertoár a gyakorlatban
Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok
Irodalom – művészetek – média - Műalkotások befogadása
Összesen:

Órakeret:
7 óra
10 óra
7 óra
8 óra
8 óra
8 óra
14 óra
62 óra

IDEGEN NYELV
Angol nyelv
Tematikai egység
A nyelvtanulás célja
Hogyan tanuljam az idegen nyelveket?
Én és a családom
Az otthonom
Az iskola és barátaim
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás
Eszem-iszom, étkezés
Szabadidőmben
Válasszunk szakmát!
Végre itt a nyár! - projekttervek

9. évf.
3 óra
3 óra
8 óra
8 óra
12 óra
8 óra
0 óra
14 óra
12 óra
4 óra
72 óra

Órakeret:
10. évf.
2 óra
2 óra
10 óra
0 óra
10 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
4 óra
72 óra

11. évf.
2 óra
2 óra
9 óra
9 óra
9 óra
8 óra
9 óra
9 óra
5 óra
2 óra
62 óra

9. évf.
2 óra
9 óra
8 óra

Órakeret:
10. évf.
2 óra
9 óra
8 óra

11. évf.
2 óra
8 óra
7 óra

Német nyelv
Tematikai egység
A nyelvtanulás célja
Hogyan tanuljam az idegen nyelveket?
Én és a családom
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Az otthonom
Az iskola és barátaim
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás
Eszem-iszom, étkezés
Szabadidőmben
Válasszunk szakmát!
Végre itt a nyár! - projekttervek

7 óra
6 óra
7 óra
9 óra
9 óra
11 óra
4 óra
72 óra

7 óra
6 óra
7 óra
9 óra
9 óra
11 óra
4 óra
72 óra

7 óra
6 óra
6 óra
8 óra
8 óra
10 óra
2 óra
62 óra

9. évf.
14 óra

Órakeret:
10. évf.
5 óra

11. évf.
10 óra

22 óra

11 óra

18 óra

18 óra
18 óra
72 óra

11 óra
9 óra
36 óra

16 óra
18 óra
62 óra

MATEMATIKA
Tematikai egység
Számtan, algebra
Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika,
valószínűség, statisztika
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus
A geometria alapjai
TÁRSADALOMISMERET
9. évfolyam
Tematikai egység
Magyarország Európában
Az egyén szerepe a történelemben – A magyar történelem kiemelkedő alakjai –
Világhírű magyar tudósok, művészek és sportolók
A tudás és az iskola szerepe a társadalomban
Egyén és társadalom
Média és társadalom
Intézményeink működése
Múlt és jelen képekben és szövegekben
Múlt és jelen képekben és szövegekben
A tanulók teljesítményének a mérése
Összesen:
10. évfolyam
Tematikai egység
A tanulók teljesítményének a mérése
A világkép
A társadalmi normák – szokások és törvények
A politika világa – a demokratikus politikai berendezkedés
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek
Magyarország az Európai Unióban, Magyarország és szomszédai
A civil társadalom – érdekvédelem
Természet- és környezetvédelem – Környezettudatos magatartás
A tanulók teljesítményének a mérése
Összesen:

Órakeret:
4 óra
4 óra
6 óra
8 óra
8 óra
8 óra
16 óra
16 óra
2 óra
72 óra
Órakeret:
2 óra
6 óra
4 óra
8 óra
4 óra
4 óra
2 óra
4 óra
2 óra
36 óra

TERMÉSZETISMERET
9. évfolyam
Tematikai egység
Hogyan működik a természettudomány? - A tudomány módszerei
Tájékozódás térben és időben
Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel!
Halmazok - Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei
Mechanikai energia
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Órakeret:
4 óra
12 óra
10 óra
10 óra
5 óra

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés - Az emberi mozgás, keringés és légzés
élettana és anatómiája
Formák és arányok a természetben - Elemek és vegyületek. Kristályrácsok. Szerves molekulák a mindennapokban
Elektromosság, mágnesesség
Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás
Atomi aktivitás
A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés
Mi a fény?
Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet szakaszai
Honnan hová? - Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció - Az ember társas
viselkedése
Az evolúció színpada és szereplői
Projektek - A tanulók éves teljesítményének a mérése
Összesen:

6 óra
8 óra
5 óra
5 óra
5 óra
6 óra
4 óra
6 óra
8 óra
8 óra
6 óra
108 óra

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
Tematikai egység
Sportjátékok
Torna jellegű feladatok
Atlétika jellegű feladatok
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Önvédelem és küzdősportok
Egészségkultúra és prevenció
Összesen:

9. évf.
32 óra
24 óra
30 óra
26 óra
18 óra
14 óra
180 óra

Órakeret:
10. évf.
38 óra
28 óra
24 óra
21 óra
17 óra
16 óra
144 óra

11. évf.
22 óra
10 óra
11 óra
15 óra
8,5 óra
11 óra
77,5 óra

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS (OKÉ)
9. évfolyam
Tematikai egység
Én és az iskola
Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az iskolában és a társadalomban
A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés szabályai
Projektek: A tanulók éves teljesítményének a mérése
Összesen:

Órakeret:
7 óra
13 óra
9 óra
7 óra
36 óra

10. évfolyam
Tematikai egység
A közösségek belső világa(i)
„Itthon otthon vagyok!”
Projektek: A tanulók éves teljesítményének a mérése
Összesen:

Órakeret:
14 óra
16 óra
6 óra
36 óra

11. évfolyam
Tematikai egység
Globalizáció – lokalizáció
Kaleidoszkóp
Mit és miért tanultam az iskolában?
Projektek: A tanulók éves teljesítményének a mérése
Összesen:

Órakeret:
12 óra
11 óra
6 óra
2 óra
31 óra
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A közismereti órák eloszlása és a választott kerettanterv feletti óraszám (telephely)
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon és
tantárgyakban emeljük meg az alábbi közismereti óraszámokkal.
Tantárgyak

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

Magyar – Kommunikáció

2 óra

1 óra

-

Idegen nyelv

2 óra

2 óra

2 óra

Matematika

2 óra

1 óra

0 + 1,5 óra

Társadalomismeret

2 óra

1 óra

-

Természetismeret

3 óra

-

-

Testnevelés

4 óra

3 óra

3 óra

Informatika

0 + 2 óra

0 + 2 óra

0 + 2 óra

Osztályközösség-építő Program

1 óra

1 óra

1 óra

Összesen:

18 óra

11 óra

9,5 óra

Tantárgyi kerettantervek:


Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom



Idegen nyelv



Matematika



Társadalomismeret



Természetismeret



Testnevelés és sport
o Testnevelés és sport  5 órás
o Testnevelés és sport  3 órás



Osztályközösség-építés



Informatika
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A közismereti tantárgyak és tematikai egységeinek óraszámai évfolyamonként (telephely)
KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA)
9. évfolyam
Tematikai egység
Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció
Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; Hivatalos kommunikáció
A nyelv és a nyelvtan rendszere
Mondat – szöveg – jelentés
Szövegértés, szövegalkotás I. - A szövegek szerkezete
Szövegértés, szövegalkotás II. - A történetalakítás eszközei
Irodalom – művészetek – média I. - Művészeti ágak, műnemek, műfajok
Irodalom – művészetek – média II. - Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és
eszközei
Összesen:
10. évfolyam
Tematikai egység
A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs repertoár a gyakorlatban
Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok
Irodalom – művészetek – média - Műalkotások befogadása
Összesen:

Órakeret:
8 óra
10 óra
10 óra
6 óra
6 óra
12 óra
14 óra
6 óra
72 óra
Órakeret:
8 óra
8 óra
10 óra
10 óra
36 óra

IDEGEN NYELV
Angol nyelv
Tematikai egység
A nyelvtanulás célja
Hogyan tanuljam az idegen nyelveket?
Én és a családom
Az otthonom
Az iskola és barátaim
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás
Eszem-iszom, étkezés
Szabadidőmben
Válasszunk szakmát!
Végre itt a nyár! - projekttervek

9. évf.
3 óra
3 óra
8 óra
8 óra
12 óra
8 óra
0 óra
14 óra
12 óra
4 óra
72 óra

Órakeret:
10. évf.
2 óra
2 óra
10 óra
0 óra
10 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
4 óra
72 óra

11. évf.
2 óra
2 óra
9 óra
9 óra
9 óra
8 óra
9 óra
9 óra
5 óra
2 óra
62 óra

9. évf.
14 óra

Órakeret:
10. évf.
5 óra

11. évf.
6 óra

22 óra

11 óra

10 óra

18 óra
18 óra
72 óra

11 óra
9 óra
36 óra

14 óra
16,5 óra
46,5 óra

MATEMATIKA
Tematikai egység
Számtan, algebra
Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika,
valószínűség, statisztika
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus
A geometria alapjai
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TÁRSADALOMISMERET
9. évfolyam
Tematikai egység
Magyarország Európában
Az egyén szerepe a történelemben – A magyar történelem kiemelkedő alakjai –
Világhírű magyar tudósok, művészek és sportolók
A tudás és az iskola szerepe a társadalomban
Egyén és társadalom
Média és társadalom
Intézményeink működése
Múlt és jelen képekben és szövegekben
Múlt és jelen képekben és szövegekben
A tanulók teljesítményének a mérése
Összesen:
10. évfolyam
Tematikai egység
A tanulók teljesítményének a mérése
A világkép
A társadalmi normák – szokások és törvények
A politika világa – a demokratikus politikai berendezkedés
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek
Magyarország az Európai Unióban, Magyarország és szomszédai
A civil társadalom – érdekvédelem
Természet- és környezetvédelem – Környezettudatos magatartás
A tanulók teljesítményének a mérése
Összesen:

Órakeret:
4 óra
4 óra
6 óra
8 óra
8 óra
8 óra
16 óra
16 óra
2 óra
72 óra
Órakeret:
2 óra
6 óra
4 óra
8 óra
4 óra
4 óra
2 óra
4 óra
2 óra
36 óra

TERMÉSZETISMERET
9. évfolyam
Tematikai egység
Hogyan működik a természettudomány? - A tudomány módszerei
Tájékozódás térben és időben
Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel!
Halmazok - Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei
Mechanikai energia
Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés - Az emberi mozgás, keringés és légzés
élettana és anatómiája
Formák és arányok a természetben - Elemek és vegyületek. Kristályrácsok. Szerves molekulák a mindennapokban
Elektromosság, mágnesesség
Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás
Atomi aktivitás
A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés
Mi a fény?
Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet szakaszai
Honnan hová? - Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció - Az ember társas
viselkedése
Az evolúció színpada és szereplői
Projektek - A tanulók éves teljesítményének a mérése
Összesen:
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Órakeret:
4 óra
12 óra
10 óra
10 óra
5 óra
6 óra
8 óra
5 óra
5 óra
5 óra
6 óra
4 óra
6 óra
8 óra
8 óra
6 óra
108 óra

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
Tematikai egység

9. évf.
36 óra
24 óra
30 óra
26 óra
14 óra
14 óra
144 óra

Sportjátékok
Torna jellegű feladatok
Atlétika jellegű feladatok
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Önvédelem és küzdősportok
Egészségkultúra és prevenció
Összesen:

Órakeret:
10. évf.
32 óra
22 óra
18 óra
15 óra
11 óra
10 óra
108 óra

11. évf.
24 óra
12 óra
13 óra
17 óra
14 óra
13 óra
93 óra

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS (OKÉ)
9. évfolyam
Tematikai egység
Én és az iskola
Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az iskolában és a társadalomban
A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés szabályai
Projektek: A tanulók éves teljesítményének a mérése
Összesen:

Órakeret:
7 óra
13 óra
9 óra
7 óra
36 óra

10. évfolyam
Tematikai egység
A közösségek belső világa(i)
„Itthon otthon vagyok!”
Projektek: A tanulók éves teljesítményének a mérése
Összesen:

Órakeret:
14 óra
16 óra
6 óra
36 óra

11. évfolyam
Tematikai egység
Globalizáció – lokalizáció
Kaleidoszkóp
Mit és miért tanultam az iskolában?
Projektek: A tanulók éves teljesítményének a mérése
Összesen:

Órakeret:
12 óra
11 óra
6 óra
2 óra
31 óra

INFORMATIKA
9. évfolyam
Tematikai egység
Informatikai eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Adatkezelés
Összesen:

Órakeret:
10 óra
31 óra
31 óra
72 óra

10. évfolyam
Tematikai egység
Adatfeldolgozás
Információmegjelenítés
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Összesen:

Órakeret:
24 óra
24 óra
24 óra
72 óra

11. évfolyam
Tematikai egység
Algoritmizálás és adatmodellezés
Infokommunikáció
Médiainformatika

Órakeret:
14 óra
14 óra
14 óra
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Az e-szolgáltatások szerepe és használata
Összesen:

20 óra
62 óra

3.2.2.1. Az érettségi vizsgára felkészítő kétéves szakközépiskolai képzés
Célok és feladatok
A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három évfolyamát (vagy
korábban szakiskolát / szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára
történő felkészítést.
Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll (12., illetve 13.), amelynek programja a 3 éves
szakközépiskolai közismereti programra épül. A képzés célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve
olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét.
Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a szakközépiskola első hároméves szakasza során az alacsony
közismereti óraszámok miatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók az elvégzett évfolyamokon
maradéktalanul elsajátítsák a Natban előírt követelményeket, ezért itt a hiányok pótlására különösen nagy
hangsúlyt kell helyezni.
Különösen az idősebb hallgatók esetében lehetőség nyílik az élet- és munkatapasztalatokra, valamint a
korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányok során megszerzett előzetes
ismeretekre történő építkezésre.
Az érettségi vizsgára felkészítő képzés megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a
felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség
megszerzésének lehetőségét.
A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a
kommunikációs és a tanulási képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való
képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a
világban való tájékozottságuknak a továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi
iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére,
szocializálására.
A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem
ezzel együtt

bevált megismerési-tanulási és

cselekvési módszerek

elsajátítási

eszköze

is,

az

ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. Ily módon
törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a
gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására – különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú
továbbtanulás lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési
lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.
Az érettségi vizsgára felkészítő képzés kerettantervét nappali, esti és levelező munkarend mellett bármely
más munkarendben is lehet alkalmazni, azokban, amelyeknek a feltételei rendelkezésre állnak, illetve
amelyet a köznevelési törvény lehetővé tesz.

Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15. melléklete alapján a tantárgyi struktúra és óraszámok 12-13.
évfolyamon:
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Évfolyam/
Tantárgyak

I. (12.)
Nappali
tagozat

II. (13.)
Nappali
tagozat

Magyar nyelv és irodalom

6+1

6+2

Idegen nyelv

6+1

6+1

Matematika

6

6+1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

4+1

5+1

Természetismeret

2

-

Informatika

2

2

Testnevelés és sport

5

5

Osztályközösség-építő program

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

3

5

Összesen (közműveltségi óraszámok)

35

36

Kerettantervek:

– Magyar nyelv és irodalom
– Idegen nyelv
– angol
– német
– Matematika
– Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
– Természetismeret
– Informatika
– Testnevelés és sport
– Osztályközösség-építés

3.2.2.2.

Szakképzési Hídprogramok

Célok, feladatok
Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérsékelő oktatási
formaként jelenik meg a közoktatásban a Hídprogramok szerinti képzés. A Szakképzési Hídprogramban a
szakképző intézmények a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles
korú vagy idősebb - általános iskolai végzettség nélküli - fiatalokat képeznek. Elsődleges cél a későbbi
foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de legalább a
munkavállalásra felkészítés a rész- szakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításával.
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A Szakképzési Hídprogramban a képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat
megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz; és
ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen
kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. Emellett a közismereti program törekszik a NAT-ban
megfogalmazott célok lehetőség szerinti teljesítésre.
A Szakképzési Hídprogram további célja, hogy az integrált vagy hagyományos tartalmakat hordozó
műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris és
problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozását. Az egyes
műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez, megértéséhez,
kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve
ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát.
Fejlesztési területek - nevelési célok
Az erkölcsi nevelés
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének jelentőségét.
Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért érvényesek, mert saját
magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és belátja a normakövetés társadalmi
jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer közösségi egyezségeket és normákat, képes egyegy közösség etikai elveinek felismerésére és a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Képes
bizonyos értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat ezek kezelésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket,
sportolókat, tudatosul benne munkásságuk jelentősége. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével,
hagyományaival. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének természeti és kulturális örökségét. Ismeri a
nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri alapvető
állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, belátja az
antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyét. Gyakorolja jogait és
kötelességeit környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik a helyi közösségekkel
való jó együttműködésre.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember személyisége
alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai elvégzésére. Tisztában
van a társas kapcsolatok építésének lényegével, és az emberi együttműködés lehetőségeivel. Tud
különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas
környezet az önmagukról alkotott képet. Felismeri a normakövetés szerepét, fontosságát.
A családi életre nevelés
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A tanuló jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes
munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált anyagokat
(különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét, önmaga ellátását
megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására, megismeri a takarékosság,
takarékoskodás alapvető technikáit. Készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre.
Ismeri a családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel
kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a
szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit.
Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő
kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család
egységének megtartásában, belátja a szerepek és faladatok megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló
értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait.
A testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé válik
környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Tájékozott az e témakörben meglévő elemi
lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében.
Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és
hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki egészségére. Ismeri az egészségre káros,
szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti szerek használatának kockázatait, tudatosan
tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja,
milyen szakemberek segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában.
Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice-szolgáltatás
fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférés módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában
van a védőoltások szerepével, tud példákat sorolni védőoltásokra.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok segítségre
szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a segítségnyújtást, és
próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a
környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő
embereken egyes helyzetekben kötelessége segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével,
jelentőségével, formáival.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érti a fenntartható fejlődés jelentőségét. Belátja, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége
környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Ismer
egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A
tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira.
Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás
jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban.
Pályaorientáció
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A tanuló tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és
képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az
általa kitűzött céllal, illetve, hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Megfelelő ismeretekkel
rendelkezik tervezett szakmájával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről.
Rendelkezik ismeretekkel, és tapasztalatot szerez a felkészült álláskereséshez. Képes önéletrajzot
készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt,
amit az alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit
minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke
értékét és szerepét a társadalomban. Képes információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi
döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát
nyisson, és azt használja.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. Képes a
média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó kifejező- eszközöket értelmezni,
médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak
elhárítására.
A tanulás tanítása
A tanuló megismer olyan alapvető tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével hatékonyabbá teszi
az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) és belső (munkakedv, jutalom,
kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (pl.
egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes
gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. Megismeri saját tanulási stílusát, ezzel
hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő
önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de
tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel
ezt megteremtheti.
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Anyanyelvi kommunikáció
A

tanuló

hétköznapi

kommunikációs

helyzetekben

alkalmazza

a

különféle

beszédműfajok

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, saját
véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és
elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő szövegeket. Képes elemi szintű szövegalkotásra a társadalmi
(közösségi) élet legfontosabb területein a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a
normakövető helyesírásra. Képes egyes nem verbális természetű információk verbális leírására,
értelmezésére.
Idegen nyelvi kommunikáció
Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek
célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy
lassan, világosan beszél és segítőkész.
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Matematikai kompetencia
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű
modellek alkotására, illetve használatára. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai
kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben is használt
mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. Képes
problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére.

következtetésre

épülő

Természettudományos és technikai kompetencia
A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és magyarázni
a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés fontosságának felismerése mellett
belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait. Belátja a
fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar cselekedni ennek
megvalósulása érdekében.
Digitális kompetencia
A tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek önálló alkalmazására a tanulásban és a mindennapi
életben. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magatartás, elfogadja a
kommunikáció és az információ-felhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához
kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, megérti és
elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgár- sághoz kapcsolódó
alapvető fogalmakat. Képes együttműködni a társaival az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, vállal
feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert
élethelyzetekhez kapcsolódó problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai
felelősek egymásért, ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes
megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások
érvelését.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, továbbá a közös feladatok, az iskolai élethez
kapcsolódó problémák megoldása során a munka megtervezésére. Képes együtt- működni társaival, igényli
és képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi
gazdasági feladataival, boldogulásával kapcso- latban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén
gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját
jövőjét illetően
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a
tapasztalatszerzés forrásai. Nyitott műalkotások befogadására.
A hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, olvasni,
számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan tanulni, a figyelmét
összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. A tanulás iránti attitűdje pozitív. Képes
arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.
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Egységesség és differenciálás
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni sajátosságokra
tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes oktatást. Az egyéni
különbségek figyelembevételének fontos területe a felzárkóztatás és a tehetség gondozás, amelyeknek
feladatai, hogy felismerjék a kiemelkedő közismereti vagy szakmai teljesítményre képes tanulókat, és
ellenkezőleg, azokat, akik a jelzett területen támogatásra szorulnak. A program célja, hogy segítse őket a
képességeiknek megfelelő szintű eredmények elérésében. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget
és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az
egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei
során a közismereti és szakmai tárgyakat tanító pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges
tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. A sajátos
nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési
igényű tanulókkal lehetőség szerint együtt történő - integrált - oktatásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás
és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél. Iskolai nevelésoktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész
életen át tartó tanulásra és a munkába állásra való felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus
megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia és az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte.
A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű
tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait.
Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált
nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet,
probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a
gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű
tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási
segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való
hozzáférés.
A Szakképzési Hídprogram program óraszámai
A Szakképzési Hídprogram keretei kétfélék:
A) rövidebb képzési idejű részszakképesítés mellett hosszabb közismereti képzés a jelentősebb
alapkompetencia-hiányokkal küzdő tanulóknak. Megszerezhető rész-szakképesítés: Élelmiszer-, vegyi áru
eladó
B) hosszabb képzési idejű részszakképesítés mellett alacsonyabb arányú közismereti képzés a
felkészültebb tanulók számára. Megszerezhető rész-szakképesítés: Vendéglátó eladó
Az alábbi táblázatban foglalt óraszámok a Szakképzési Hídprogram közismereti programjának az óraszámait
tartalmazzák az A és B variációk számára.
Évfolyam/
Tantárgyak

Kommunikáció
és anyanyelv
Élő idegen nyelv

SZH/1. heti 24
közismereti óra
A
2 éves
1. év
4
4+1

SZH/2. heti 17
közismereti óra
A
2 éves
2. év
3
3
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SZH/1. heti 16,5
közismereti óra
B
2 éves
1. év
3+0,5
3

SZH/2. heti 10
közismereti óra
B
2 éves
2. év
2
2

(angol, német)
Matematika
Társadalom és
jelenkor-ismeret
Természetismer
et
Alapvető
munkavállalói és
életpálya-építési
modulok
Testnevelés és
sport*
Osztályfőnöki
(osztályközösségépítő program)
Összesen

4+1
3+1

3
2+1

3
1,5+1,5

2
1+1

3

2+1

1,5+0,5

1

1

1

0,5

1

2

2

2

-

1

1

1

1

24+3

17+2

16,5+2,5

10+1

Az egyes iskolatípusok többségi tantervét, annak közismereti tantárgyankénti bontását a Pedagógiai
Program 1. sz. melléklete tartalmazza.

3.3.
A választható tantárgyak, foglalkozások, és az ezeket oktató pedagógusok
kiválasztásának szabályai
Az iskola bizonyos tantárgyak/tantárgycsoportok esetében választást kínálhat fel a tanulóknak. Ebben az
esetben a tanuló, a tanuló szülője az iskolába lépéskor a jelentkezéssel egy időben választ e tárgyak közül.
Ez a választás a tanulmányi idő végéig tart.
Amennyiben valamilyen oknál fogva a szülő e választását felülbírálja és élni kíván változtatási jogával, úgy
ezt írásban kell kezdeményeznie a megelőző tanév május 20-ig, a jogszabályi előírások alapján. Az iskola
vezetősége a tanulót nevelő-oktató pedagógusok véleményének kikérésével hozza meg döntését, melynek
feltétele a különbözeti vizsga letétele. A különbözeti vizsga a követelmények optimum szintjét kéri számon.
A tanuló az iskola kínálatából egyéb foglalkozásokat is választhat. Ezekre a tantárgyválasztás szabályai
vonatkoznak. Abban az esetben, ha a foglalkozáson való aktív részvétel előzetes ismeretekhez is köthető,
úgy a változtatásnál előzetes ismeretek felmérése szükséges.
A tanuló abban az esetben választhat a pedagógusok közül, amennyiben a téma és képességek szerinti
csoportalakítás során legalább két azonos csoport jön létre két különböző pedagógus vezetésével.
Konkrétan meg kell nevezni, melyek a választható tantárgyak, melyik évfolyamon, milyen óraszámban,
egyénileg vagy tanulócsoport szintjén, és azt is, hogyan módosítja ez az óratervet, illetve a tantárgyi
tartalmakat.
A szakközépiskolai és szakiskolai helyi tantervekben a szabadon tervezhető órakeret felhasználását az
óraterv tartalmazza”
A fenti a normál óraterv, ha az iskolában van specialitás, emelt szint, stb. akkor annak külön óraterve van, és
ide kerül.
Az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények:
A táblázatban egyértelműen beazonosíthatóan jelenjen meg, hogy a szabadon tervezhető órakeret egyes
óráit mely tantárgyak órakeretéhez kapcsolják.
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A szabadon tervezhető többletórák megtanítandó és elsajátítandó tananyagát az egyes tantárgyak helyi
tantervénél lehet megtalálni.

3.4.

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei

Csoportbontás
Az intézményben csoportbontásban tanított órákat az egyes szakgimnáziumi ágazatok és szakközépiskolai
szakképesítések óratervei tartalmazzák.
A csoportok szervezésénél irányadó a 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete, mely a gyermekek, tanulók
finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretét tartalmazza.
Csoportbontások szervezési elvei:


Az egyes tantárgyakra vonatkozó elveket a szakmai munkaközösség határozza meg:
o lehetséges eljárás, hogy a diagnosztizáló mérést követően nívó-csoportok alakuljanak, amelyek
lehetővé teszik a differenciálást, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást,
o másik megoldás a homogén-csoportok létrehozása, amely az osztályfőnök irányításával jön létre.



Az egy osztályból alkotott egyes csoportok létszáma maximum 10 %-kal térhet el egymástól.



Tanév közben az érintett szaktanárok, szakoktatók egyetértésével, az osztályfőnök javaslatára az
tagintézmény-vezető engedélyezheti a csoportváltást.



A gyakorlati oktatás csoportlétszáma minimum 6, maximum 12 fő lehet.

Egyéb foglalkozás
Egyéb foglalkozások szervezeti formáit, időkeretét az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. A tanévben indított
egyéb foglalkozásokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A tanuló (és kiskorú tanuló esetén
szülője) jelentkezés útján kérheti részvételét az egyéb foglalkozáson, a jelentkezés a teljes tanévre
vonatkozik.

3.5.
A nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó
tananyaga
A nem kötelező tanórai foglalkozások megnevezése és óraszáma
Az egyéb foglalkozások tananyagát és követelményeit a szakmai munkaközösség-vezető és az
intézményvezető által jóváhagyott foglalkozási tervek tartalmazzák.
A választható tárgyak esetén (emelt és a középszintű érettségire felkészítő foglalkozások) a tanulók és a
szülők aláírásukkal erősítik meg választásukat, és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás,
továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás
lenne.
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3.6.

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök

kiválasztásának elvei
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével
választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más
felszereléseket.
Tankönyvek

csak

a

KELLO

online

felületen

elérhető

jóváhagyott

tankönyvlistáról

választhatók.

Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés
és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.
A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban, az iskola aulájában
elhelyezett listán és a bizonyítvány kiosztásakor írásban tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztató található a
kölcsönözhető tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak ingyenesen
tankönyvet, illetve támogatást a tanulók (szüleik) a tankönyvek megvásárlásához.
A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük:


pedagógusaink a tankönyvválasztásnál a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek
köréből választanak;



a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely megfelel az
alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók rendszeresen használnak.



A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van.
Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra. A sportfelszerelést a szülők szerzik be, a rajzeszközök
beszerzése osztályszinten történik.

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a
nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok)
határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket. A
taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
Tájékoztató található a kölcsönözhető tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak
ingyenesen tankönyvet (jogszabályi rendelkezés alapján), illetve támogatást a tanulók (szüleik) a tankönyvek
megvásárlásához.
A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:


A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.



Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több
tanéven keresztül használhatóak.



A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon
szükséges, az oktatás minőségét lényegesen javító esetben vezetünk be.
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3.7.

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi

megvalósításának részletes szabályai
A nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógiai feladatok fejlesztése szervesen illeszkedik az iskola
nevelő-oktató munkája különböző színtereinek feladataihoz. Az egyes területek fejlesztési feladatai a
tantárgyi keretben és az iskola tantárgyközi és nem tanórai keretei között valósulnak meg.
NAT fejlesztési
területek
Az erkölcsi nevelés

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Közismereti, szakmai-elméleti és
gyakorlati tantárgyak tantervi
feladataihoz kapcsolódóan: a
felelősségtudat elmélyítése, az
önállóság, az önfegyelem, az
érdeklődés, a kötelességtudat, a munka
megbecsülése, az együttérzés, a
segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség
fogalmai és kapcsolódó kompetenciái
dolgozhatók fel.
Osztályfőnöki órák keretében: erkölcsi,
életvezetési értékek, problémák,
konfliktusok kezelése, türelem,
megértés, elfogadás területei.

Nemzeti öntudat,
hazafias nevelés

Közismereti, szakmai-elméleti és
gyakorlati tantárgyak tantervi
feladataihoz kapcsolódóan: nemzeti,
népi kultúránk értékei, hagyományai,
jeles magyar történelmi személyiségek,
tudósok, feltalálók, művészek, írók,
költők, sportolók munkássága.
Kiemelten fontos tantárgyi keretben:
történelem, társadalomismeret: a
szülőföld, a haza, a nemzet és népei
megismerése, a nemzet történelme, a
haza védelmének szükségessége;
testnevelés: híres magyar sportolók, a
haza védelme;
magyar irodalom: közösséghez tartozás,
a hazaszeretet, sokszínű kultúra.
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Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok
Az iskolai szabadidős programok,
rendezvények kapcsán az erkölcsi
nevelés feladatainak érvényesülése:
osztálykirándulások, projektnapok,
sportnap, iskolai ünnepélyek,
kiállítások rendezése és látogatása,
közösségi programok során.
Fejlesztési területek: a
felelősségtudat, felelős életvitelre
történő felkészülés, közösségi élet,
segítőkészség, intellektuális
érdeklődés.

Iskolai ünnepélyek: nemzeti és
állami ünnepek, kiállítások
rendezése és látogatása, múzeumi
órák. Iskolai és osztálykirándulások
alkalmával nemzeti, népi kultúránk
értékeinek, hagyományainak
megismerése, a közösséghez
tartozás és hazaszeretet érzelmi
megalapozása. A magyar kultúra
megismerése, a magyarságtudat
kialakítása, a magyarság helye az
európai kultúrában.
Kiemelt iskolai ünnepélyek, a
nemzeti öntudat és a hazafias
nevelés színterei: Aradi vértanúk
napja (okt. 6.), Október 23-a, Hűség
napja (dec. 14.), Kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapja
(febr. 25.), Nemzeti ünnep (márc.
15.), Holokauszt áldozatainak
emléknapja (ápr. 16.),
Összetartozás Napja (jún. 4.)

NAT fejlesztési
területek
Állampolgárságra,
demokráciára nevelés

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Közismereti, szakmai-elméleti és
gyakorlati tantárgyak tantervi
feladataihoz kapcsolódóan a korszerű
tanítás-tanulásszervezési eljárások
alkalmazásával fejlődik a tanulók
önszerveződése, együttműködése,
részvétele a közös feladatok
megoldásában, a vitakultúra, a kreatív,
önálló kritikai gondolkodás, az
elemzőképesség, a felelősség, az önálló
cselekvés, a megbízhatóság, a
kölcsönös elfogadás elsajátítása.
Kiemelt szerepe van a történelem, a
társadalomismeret tantárgyaknak, az
osztályfőnöki órának, a gazdaság és a
társadalom működésével foglalkozó
szakmai tantárgyaknak az állam és a
közélet működésével kapcsolatos
ismeretek megszerzésében.

Önismeret és a társas
kultúra fejlesztése

Közismereti, szakmai-elméleti és
gyakorlati tantárgyak keretében
alkalmazott ellenőrzési, értékelési
rendszer jelenti az alapját a tanulói
önértékelés fejlesztésének. A
szisztematikus pedagógusi értékelés, a
tanulók, iskolai csoportok egymásra
vonatkozó értékelése alapozza meg a
helyes önértékelés kialakítását. A társas
kapcsolatok fejlesztésének alapja a
korszerű módszertan alkalmazása az
elméleti és a gyakorlati oktatásban. A
korszerű tanulásszervezés keretében a
csoportmunka, a kooperatív
csoportmunka, a projektmódszer
alkalmazása támogatja az önismeret és
a társas kompetenciák fejlesztését. A
gyakorlati oktatás keretében sajátíthatják
el a munkaerőpiac elvárásai között is
megjelenő kulcskompetenciákat: az
együttműködési képességet, a hatékony
kommunikációt, a toleranciát, a vezetői,
a vezetett szerepeket.
Az osztályfőnöki órákon tematikusan is
feldolgozzuk az önismeret és a társas
kapcsolatok témakörét.
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Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok
Diák-önkormányzati működés és
rendezvényeik keretében,
osztálykeretben és iskolai keretben
gyakorlati tapasztalatokat
szerezhetnek a tanulók a
demokrácia működéséről. Az évente
megrendezésre kerülő
diákközgyűlés lehetőséget ad a
demokratikus jogok gyakorlására.
Iskolai rendezvények biztosítják a
tanulói önszerveződések
kialakulását, az önkormányzatiság
gyakorlását. Ilyen rendezvények:
diákközgyűlés, kulturális csoportok,
sportcsapatok, szakkörök,
projektnapok, osztályrendezvények.

Az iskola tanórán kívüli
lehetőségeinek kínálatával
lehetőséget nyújtunk a tanulók
képességének kibontakoztatására,
fejlesztésére. A közösségi élmény
lehetőséget teremt a társas
kapcsolatok gyakorlásra. Szakkörök,
sportcsoportok, iskolai
rendezvények, kirándulások segítik
a társas kultúra fejlesztését.

NAT fejlesztési
területek
A családi életre
nevelés

A testi és lelki
egészségre nevelés

Felelősségvállalás
másokért, önkéntesség

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tantárgyi fejlesztési feladatok

Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok

Tanórai keretekben csaknem minden
közismereti és szakmai tárgy
lehetőségét kihasználva fejlesztjük.
Irodalmi példákon keresztül lehet
vizsgálni a különböző családmodelleket,
családmintákat és emberi kapcsolatokat.
A művészeti ábrázolásokkal, a
történelmi példákkal a család összetartó
erejét, a családi háttér szerepét
mutathatjuk be. A biológia, az
osztályfőnöki órákon a családi élet, a
szexualitás, a gyermeknevelés fiziológiai
és érzelmi alapjait ismerhetik meg a
tanulók. Matematika, informatika,
gazdasági ismeretek tantárgyban a
család mint gazdálkodó egység, mint
hierarchikus szervezeti rendszer jelenik
meg.

A pedagógusok és a család
kapcsolati rendszerében:
fogadóórákon, szülői értekezleteken,
iskolai rendezvényeken,
osztálykirándulásokon, iskolabálon,
ünnepélyeken jelenik meg a család
mint az iskola együttműködési
rendszerének fontos partnere.

Minden tantárgyi munkában fontos
szerepet tölt be. A helyes táplálkozás, a
mozgás szerepe, a testi higiéné, az
egészséges életmód az osztályfőnöki, a
biológia-, kémia-, fizika-, testnevelés
órákon építendő be a tanulási-tanítási
folyamatba. A társas viselkedés
szabályai, a konfliktuskezelés, a
stresszhelyzetek kezelése, az
egészséges életmód követelményei
kompetenciaelemként és módszertani
feldolgozás folyamán alakítható ki és
fejleszthető.

Az iskolai egészségnevelési
heteken, az iskolai sportnapon, az
osztály projektnapokon ez a
fejlesztési terület kiemelten jelenik
meg.

Az osztályfőnöki órákon tematikusan
feldolgozhatók ezek a területek a tanulók
saját élményeire alapozva. A
módszertani megvalósítás kiváló
lehetőséget jelent a fejlesztésre.
Csoportmunkában, a kooperatív
tanulásszervezési eljárásokkal
szervezett tanulási tevékenységgel
fejleszthetők a szükséges kompetenciák.
A gyakorlati oktatásban a közösen
végzett munka szépsége, az
együttműködés, a problémamegoldás, a
felelősségvállalás kiemelt
kompetenciaterületek.

Az iskolai közösségi szolgálat
megszervezése és lebonyolítása
nyújt lehetőséget a terület
kompetenciáinak fejlesztésére. Az
osztályprogramok, kirándulások, a
segítőprogramok tudatosítják a
tanulókban ezt a fontos területet. Az
évenként megrendezésre kerülő
iskolai véradás, az arra való
felkészülés, lebonyolítás jó példa az
egymásért való áldozat, a felelősség
bemutatására. A csoportokban
végzett tevékenységek: iskolai
sportcsapatok, kulturális csoportok,
a csapatban végzett munkák mind
fontos gyakorlati tapasztalatot
jelentenek.
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Az egészségnevelési heteken
(november, március) a családi életre
nevelés, a párkapcsolatok, a
szexuális ismeretek, a
gyermekvállalás, a gyermeknevelés,
az idősek szerepe és a helye a
családban előadások során és
kiscsoportos munka keretében
dolgozzuk fel.

Az egészségnevelési hetek
rendezvényein a káros
szenvedélyek elleni programokra
kerül sor külső előadók, kortárs
előadók bevonásával. Filmek,
kiállítások feldolgozása is segíti a
testi és lelki egészségre nevelést.

NAT fejlesztési
területek

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tantárgyi fejlesztési feladatok

Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok

Fenntarthatóság,
környezettudatosság

Erőforrások tudatos, takarékos és
felelősségteljes, megújulási képességre
tekintettel való felhasználása a szakmai,
környezetvédelmi órákon, szakmai
gyakorlaton, fizika, kémia és
földrajzórákon tantervi elemekhez
kötődően dolgozhatók fel. Irodalmi és
történelmi feldolgozások jól mutathatják
be a felelősség, illetve a felelőtlenség
szerepét ezen a területen.

Az egészségnevelési hetek, az
iskolai projektnapok, az iskolában
megszervezett szelektív
hulladékgyűjtés a fejlesztés
színterei. A környezetünk
tisztaságáért szervezett iskolai és
osztályprogramok a további színterei
ennek a fejlesztési területnek.

Pályaorientáció

Minden szakmai-eleméleti és gyakorlati
tantárgy feladata a munkába állás
előkészítése, a munka világának
bemutatása. A szakközépiskolai oktatás
előkészítő éveiben gyakorlati
ismereteket kell nyújtani a megalapozott
szakmai specializáció választásához.

Az iskola pályaorientációs munkája,
a szakképzések bemutatása a
tanulók bevonásával. Szakmai
bemutatók vállalkozások
bevonásával. Működő
gazdálkodószervezetek látogatása
tanórai és tanórán kívüli keretekben.

Gazdasági és pénzügyi
nevelés

A tanórák keretében sok lehetőség van
a gyakorlati ismeretek, tapasztalatok
megszerzésére: osztályfőnöki órákon a
gazdálkodási alapok, a család mint
gazdálkodó egység jelenik meg. A
matematika és informatika órákon a
gazdálkodás, a pénzügyi fogalmak
megismerésére van lehetőség. A
vállalkozások és a családok
gazdálkodási szabályai gyakorlati
példákon keresztül taníthatók
osztályfőnöki és szakmai órákon.
Ezeken az órákon ismerik meg a tanulók
a pénzügyi tervezés legfontosabb
fogalmait és gyakorlatát.

Meghívott előadók, banki
szakemberek segítségével
projektnapokon is lehetőség van az
ismeretek bővítésére. A diákönkormányzati programokon,
pályázati projekteken,
csereprogramokban,
osztályprogramok szervezésén
keresztül gyakorolják a pénzügyi
tervezést és lebonyolítást.

Médiatudatosságra
nevelés

Az irodalom, a vizuális kultúra, az
informatika tantárgyak tantervi elemként
dolgozzák fel a média nyelvi
jelrendszerét; megismerkednek a média
működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a
társadalom közötti kölcsönös
kapcsolatokkal, a valóságos és a
virtuális, a nyilvános és a bizalmas
érintkezés megkülönböztetésének
módjával, valamint e különbségek és az
említett médiajellemzők jogi és etikai
jelentőségével.

Iskolai szabadidős programokon
vizuális és IT tartalmak
bemutatásával, tudatos, értelmes és
értékelvű használatával formálhatók
a tanulók ismeretei. Az iskolai
honlap, az iskolarádió, az iskolai
filmek, az iskolai művészeti
kiállítások további gyakorlati
tapasztalatokat nyújtanak a tanulók
számára.
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NAT fejlesztési
területek
A tanulás tanítása

3.8.

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Minden tantárgy és pedagógus teendője,
hogy felkeltse az érdeklődést az iránt,
amit tanít, és útbaigazítást adjon a
tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell
tanítania, hogyan alkalmazható a
megfigyelés és a tervezett kísérlet
módszere; hogyan használhatók a
könyvtári és más információforrások;
hogyan mozgósíthatók az előzetes
ismeretek és tapasztalatok; melyek az
egyénre szabott tanulási módszerek;
miként működhetnek együtt a tanulók
csoportban; hogyan rögzíthetők és
hívhatók elő pontosan, szó szerint
például szövegek, meghatározások,
képletek.

Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok
A felzárkóztató foglalkozások,
korrepetálások a sajátos nevelési
igényű tanulók számára szervezett
fejlesztő foglalkozások a tanórán
kívüli színterei a tanulás
megtanításának.

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális,
fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a
rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is.
A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat
megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó
idegi és fizikai terhelést.
Célunk:


Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, elsajátíttatni
az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.



Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit.



A testnevelés, a sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges
alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok
betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az
egészséges önbizalom, céltudatosság stb.



A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.

A testnevelés tanórai keretei mellett a tanulóknak biztosítjuk az iskolai tornaterem mindennapos használatát,
az iskolai kondicionáló terem egyéni használatát, amelyekhez testnevelői tanári felügyeletet biztosítunk.
Támogatjuk a tanulók sportegyesületekben való sportolását.
Szakgimnáziumi osztályainkban az óratervekben heti 5, a szakközépiskolai osztályainkban a gyakorlati
óraszámoktól és a humán erőforrás állománytól függően az elméleti oktatási napon biztosítunk testnevelés
órát.
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3.9.

A tanulók fizikai állapotának mérése, a mérés módszerei

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az egészség,
az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jellemzője, az egészséges testsúly,
az állóképesség és az izomerő.
A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként április-május hónapra írják elő.
A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése
motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a
rendszeres fizikai aktivitás is.

3.10. Érettségi vizsgatárgyak
(Középiskola esetén azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését jelenti, amelyekből a
középiskola tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően
vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése
mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát, mindezt a szakközépiskolai
óratervek tartalmazzák)
A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül szakközépiskolánk az egyes szakközépiskolai osztályok
óraterveiben meghatározott tantárgyakból vállalja a tanulók felkészítését emelt vagy középszintű érettségi
vizsgára.
Az emelt szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül legalább három
vizsgatárgyból lehetővé kell tenni a középszintű vizsgára történő felkészülést. Az idegen nyelv vizsgatárgyak
egy vizsgatárgynak minősülnek.
Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt  négy kötelező és legalább egy általa választott (a továbbiakban:
kötelezően választott)  vizsgatárgyból kell  legalább középszinten  vizsgát tennie. A vizsgázó a
kötelezően választott vizsgatárgy mellett további vizsgatárgyakat választhat (szabadon választott
vizsgatárgyak).
A középszintű érettségi vizsgatárgyai:
kötelező vizsgatárgyak:


magyar nyelv és irodalom,



történelem,



matematika,



idegen nyelv



szakközépiskolában a kötelezően választandó vizsgatárgy a szakmai komplex vizsgatárgy.

A tanuló az öt érettségi tárgyon túl jelentkezhet választható vizsgatárgyból érettségi vizsgára.
Érettségi témakörök középszinten
Az érettségi vizsgára a középszintű tételsorokat az alábbi jogszabályok szerint állítjuk össze:
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
40/2002. (V. 24.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
oldal 92 / 830

Az egyes tantárgyakra vonatkozó érettségi témaköröket a pedagógiai programunk mellékleteként adjuk
közre.

3.11. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
3.11.1.

Ellenőrzés

Az ellenőrzés feladata és célja:
Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, illetve a
tevékenységek által elért eredményekről.
Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, amelyekkel
az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az értékelés, amely az ellenőrzés
eredményeinek elemzését jelenti.
Az ellenőrzés módszerei:


Megfigyelés



Írásos kikérdezés (kérdőív)



Interjú (lehet egyéni vagy csoportos)



Tanulók által készített produktumok vizsgálata, ezek között kiemelt jelentőséggel a tanulók gyakorlati
feladatai



Tanulói projektek értékelése



Tanulói teljesítmények felmérése (mérés)



Dokumentumok elemzése



Az írásbeli beszámoltatás
o témazáró dolgozat
o röpdolgozat
o szódolgozat stb.

Az írásbeli beszámoltatás rendje: röpdolgozatot, szódolgozatot szükség esetén bármikor, előzetes
bejelentés nélkül, témazáró dolgozatot előzetes bejelentés alapján íratunk. Az egyes értékeléstípusokat a
digitális naplóban jelöljük.
Korlátai: röpdolgozat esetében semmilyen korlát nincs, témazáró dolgozat esetében 1 tanítási nap 2
dolgozatnál többel nem terheljük tanulóinkat.
Értékelésben betöltött szerepe, súlya: a témazáró dolgozat súlyozott jegynek számít.
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3.11.2.

Értékelés

A tanulók tudásának értékelése
A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. A tanulók értékelése az egyes tantárgyak
tantervi követelményeinek ismerete  ezen belül is kötelezően az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendeletben
szabályozott kerettantervi anyag és a 14/2013. (IV. 5.) NGM-rendelet a szakképzési kerettantervekről
rendelet alapján történik. Az értékelés az adott tantárgyat tanító pedagógus tanügy-igazgatási jogköre,
amelynek szabályait a szakmai munkaközösség határozza meg és ellenőrzi. Az értékelésnél figyelemmel
kell lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire. Nagyon fontos a
minimumszint pontos meghatározása, melynek a tanuló és a szülő számára is egyértelműnek és
teljesíthetőnek kell lenni. Minden tanár és szakoktató a tanév első óráján, foglalkozásán a tanuló füzetében
rögzíti a tantárgy minimális követelményeit, az értékelés legfontosabb szabályait.
Az értékelés

a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat.

A pedagógusok

értékelő

magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az elért
sikerek, eredmények megerősítése.
A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:


ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;



számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött;



a tanuló számára adjon egyértelmű visszajelzést erősségeire és fejlesztendő területeire;



jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségeit mennyire használta ki.

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő értékelést
(teljesítménymérést), a diagnosztikai értékelést és a fejlesztő értékelést.
Az értékelésnek ki kell terjednie az iskolai élet minden területére. Ennek megfelelően értékeljük minden
tanulónk esetében:


tárgyi követelmények elsajátítását napi szinten, témakörök mentén,



szabálytiszteletét, felelősségvállalását,



korábbi teljesítményéhez képest fejlődési törekvéseit.

Értékelésünknek a következő kritériumoknak kell megfelelnie:


ösztönző hatású,



folyamatos, rendszeres,



segítő szándékú legyen,



céljai és követelményei világosak és előre ismertek.

Az értékelés formái


A szóbeli értékelés:



a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, korrigálása, segítés, tanács-tanórán és azon kívül,



feleletek, dolgozatok érdemjegyéhez fűzött indoklás,



a tantestület illetve a diákság előtti tagintézmény-vezetői értékelés.
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Az írásbeli, szöveges értékelés


a dolgozatokhoz írt rövid instrukció, vélemény,



dicséretek, elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe és a digitális naplóba.

Tagintézmény-vezetői értékelés a tanévnyitó és a tanévzáró értekezleten történik, osztályfőnöki értékelés
félévente legalább két alkalommal.
Osztályozás (Nkt.54. §; 20/2012. EMMI-rendelet 64. §)
Az osztályzatok kialakításának elvei
Iskolánkban a hagyományos ötfokozatú skálán érdemjegyekkel minősítjük a diákok egy-egy tantárgyból
nyújtott teljesítményét. Ez lehet szóbeli felelet, témazáró, kisebb dolgozat, kiselőadás, önállóan végzett
otthoni munka, gyűjtőmunka, órai munka stb. Valamennyi tantárgyból osztályozás van. Az egyes
szaktárgyak tanárai a munkaközösségükön belül egységesen értékelik a tanulókat. Irányadó a középszintű
érettségi százalékos elosztása. A tanárok a tanítási folyamat kezdetén ismertetik a diákokkal az értékelés
elveit.
Az emelt szintű érettségire történő felkészítés értékelése:
Ha a tanuló egy tantárgyból alapórára és emelt szintű érettségi felkészítésre is jár, akkor a két képzés során
szerzett érdemjegyei alapján félévkor és év végén egy osztályzatot kell kialakítani. Ha a tanuló egy
tantárgyból alapórára és közép szintű érettségi felkészítésre is jár, akkor a két képzés során szerzett
érdemjegyei alapján félévkor és év végén egy osztályzatot kell kialakítani.
Érdemjegyek elvárható száma
A diákok a tudásukról szóban és írásban egyaránt számot adhatnak. A tantárgyak sajátosságainak
megfelelően legyenek arányban a szóbeli és írásbeli feleletek. A tanuló számára biztosítani kell, hogy a
félévi és az év végi eredmények reális értékeléséhez heti 2-3 órás tantárgyból kéthavonta minimum egy, de
a félév során legalább három, 4 vagy több órás tantárgyból lehetőség szerint havonta egy, de a félév során
legalább négy alkalommal szerezzen érdemjegyet. Egyéb esetben az óraszám +1 osztályzat az irányadó.
Gyakorlati tantárgyakból havonta egy érdemjegyet kell kapniuk a tanulóknak, hosszabb gyakorlati
projektfeladat esetén havi bontásban a projektre több osztályzatot is kapnak.
A félévi és a tanév végi értékelés osztályzatokkal történik. A tantárgyi osztályzatokra a szaktanár, a
magatartás és a szorgalom osztályzatokra az osztályfőnök tesz javaslatot, ezeket a nevelőtestület
véglegesíti az osztályozó értekezleten, melyet évente két alkalommal, félév előtt és a tanév vége előtt
tartunk. (Az iskola helyi sajátosságai szerint.)
Részletes módszertani ajánlás az Útmutató 3. számú mellékletében található.

3.12. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei
és korlátai
Az iskolai életben központi helyet foglal el a tanórai tanulás, valamint a másnapi tanórákra való felkészülés.
A szaktanárok a tananyag elsajátítása érdekében szóbeli és írásbeli – tanórán kívül elvégzendő –
feladatokat adhatnak a diákoknak. A gyakorlati oktatás során indokolt esetekben adható otthoni feladat, ilyen
lehet például gyűjtőmunka, kutatási feladat, kiselőadásra való felkészülés, rajzi feladat stb.
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A tanulók tanulási képessége eltérő, feladataikat nem végzik azonos intenzitással, különböző a
munkavégzésük üteme, gondolkodásuk, emlékezőképességük, figyelemösszpontosításuk, fáradtságuk.
Figyelemmel kell lenni a tanuló aznapi, másnapi terhelésére. Tekintetbe kell venni a tanuló képességeit,
mentességeit, korlátait. A tanuló tanulásban való bármely képességbeli akadályozottsága, az emiatti lassabb
haladási tempója nem lehet ok az önálló tanulásra fordítható idő megnövelésének, sőt az szükség szerint
csökkentendő.
Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, ezzel kapcsolatos feladatok:


Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, fejlesztése.



Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális szükségletének megfelelő
– tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az önállóság fokozása.



A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása.



A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni érdeklődés
és egyéni képességek kibontakoztatása.



Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek,
képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés.



A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében történő
megszilárdítása, kiegészítése, bővítése.



A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb képességűekkel
való differenciált foglalkozás.



A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.



Önképzésre nevelés.



Önálló gyűjtőmunka végzése.



Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül.



Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés.



A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok.

Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának korlátai:
Az írásbeli feladat


legyen változatos,



legyen előkészített,



segítse az elmélyítést,



gyakoroltasson,



szoktasson csoportos munkára,



az összes házi feladat kevesebb, mint felét tegye ki.

A szóbeli feladat:


fejlessze a szövegértést,



fejlessze a beszédkészséget,
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teremtsen lehetőséget együttműködésre,



fejlessze a verbális memóriát,



tegye eredményessé a csoportos/kooperatív órai munkát,



az összes házi feladat több mint felét tegye ki.

Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik tanóráról a
másikra.
A tanulók heti átlagos otthoni tanulmányi munkája nem haladja meg a tantárgy heti óraszámának felét.

3.13. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának és szorgalmának
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
A magatartás és a szorgalom osztályzatokra a tanuló osztályfőnöke tesz javaslatot az osztály DÖK
véleménye alapján, és azt a félévi illetve év végi osztályozó értekezleten a nevelőtestület hagyja jóvá. Az
osztályfőnöknek a javaslat megtételekor tehát figyelembe kell venni a tanulót tanító pedagógusok, a
gyakorlati képzőhely és az osztály véleményét. Ha az osztályfőnök által javasolt valamelyik minősítéssel
nem minden pedagógus ért egyet, az osztályozó értekezleten a végleges minősítést nyílt szavazással,
egyszerű szavazattöbbséggel kell megállapítani. A szavazásban a tanulót tanító pedagógusok vesznek
részt. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye dönt.
Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek formája
bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk.
Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek:


tanulmányi munka,



sportteljesítmények,



közösségi munka,



kulturális és közéleti tevékenység.

A jutalmazás formái
Egyéni jutalmazási formák:
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:


szaktanári,



szakoktatói,



osztályfőnöki,



tagintézmény-vezetői,



nevelőtestületi.

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi szorgalmi és magatartási dicséretét a
bizonyítványba kell bevezetni. Az osztályfőnökök, a munkaközösségek, a gyakorlati képzőhelyek javaslatára
a legkiemelkedőbb – megyei, országos eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben és könyvjutalomban
részesülnek.
Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat az elismerésre.
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Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, szakmai és kulturális
versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka
részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át.
Csoportos jutalmazási formák:


jutalomkirándulás



kulturális hozzájárulás (színház- vagy kiállítás látogatáshoz).

3.14. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a továbbhaladáshoz
szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az elvárt kimeneteli
követelményeket valamennyi tantárgyból. A szakképzésben alkalmazni kell a szakképzési törvény szabályait
is.
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti
vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt:
tanulmányokhoz kapcsolódó vizsga) alapján kell megállapítani.
Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó
vizsgát kell tennie a 2.10.1. pontban felsorolt esetekben.
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam
megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit
fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától.
Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az
előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait
felsőbb évfolyamon folytathatja.
Szakiskolai végzettséggel a tanuló, amennyiben teljesítette a szakközépiskola felvételi követelményeit, a
szakközépiskola 10. évfolyamán folytathatja tanulmányait.
Szakiskolai tanuló szakiskolai végzettséggel a közismereti és szakmai tanulmányainak beszámításával a
folytathatja tanulmányait a kétéves kötelező érettségi tantárgyakra felkészítő képzésben.
A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a szakközépiskola komplex
szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán. A tanuló, döntése alapján a szakközépiskolai
ágazathoz tartozó bármelyik szakképzésben is folytathatja tanulmányait iskolán belül vagy másik
intézményben. Erre az általános átvétel szabályai az érvényesek.
A tanuló szakiskolai végzettséggel bekapcsolódhat az érettségire felkészítő kétéves képzéssel
párhuzamosan az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe azzal a feltétellel,
hogy a 14. évfolyam már csak a középiskola befejező évfolyamának elvégzése után kezdhető meg. Az
érettségi vizsgát legkésőbb a 14. évfolyam első félévének utolsó napjáig kell megszereznie.
A középiskola befejező évfolyamának elvégzésével a tanuló bekapcsolódhat az érettségi végzettséghez
kötött szakképesítésre történő felkészítésbe azzal a feltétellel, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első
szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget.
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3.15. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az iskola településén élő nemzetiségek
kultúrájának megismertetésére szolgáló tananyag
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését
szolgáló tananyag megismertetésének módjai:
Településünkön a következő nemzetiségek élnek:
………………………………….
…………………………………..
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését
szolgáló tananyagot az iskola a következő tantárgyak helyi tantervébe építette be:
A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag
(ha nemzetiségi feladatokat ellát az iskola - választandó fejezet)
A nemzetiségekről szóló oktatás színterei
A következő tanítási órák: történelem, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra és
osztályfőnöki.
Szabadidős tevékenységek: projekt hetek, diákönkormányzati programok, vetélkedők, könyvtári programok.
Lehetőség szerint a nemzetiségi önkormányzatok bevonása: ismertetők, előadók kérése.

3.16. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
Kiemelt célok:


a dohányzás visszaszorítása,



az alkohol- és drogprevenció,



az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése,



az élelmiszerbiztonság fejlesztése,



egészségmegőrzés, munkavédelem,



aktív napi testmozgás kialakítása,



a közegészség- és járványügyi biztonság fokozása,



az egészséges fizikai környezet kialakítása,



környezet ápolása és védelme,



környezettudatos szemlélet, magatartásformák kialakítása.
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Egészségnevelési elvek


Testi, pszichikai, szellemi szempontból egészséges fiatalok nevelése.



Az egészséges életmód a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel rendjének kiépítése úgy,
hogy ezek számukra alapértékké váljanak.



Az ehhez szükséges ismeretek, készségek, attitűdök elsajátításának kialakítása.



Elsődleges prevenció keretében az egészségvesztés megakadályozása; az egészség megőrzése, a
specifikus betegségek kialakulásának megelőzése.



A tanulók természetismeret és biológia órákon szerzett ismereteire támaszkodva, azokat tudatosítva
a tanulókban az ember és a környezet közötti kapcsolatot, azok hatékony kölcsönhatását.



Megismertetni a tanulókkal az egészségre kedvező és káros tényezőket, a betegségmegelőzési
módokat, eljárásokat, tudatosítani a tanulókban az egészséges életmód szabályait, normáit, a
pozitív beállítódásokat.



Élethelyzetek, szituációk bemutatásával és elemzésével fejleszteni szemléletüket, viselkedési
normáikat, erkölcsiségüket, önmaguk és mások iránti felelősségérzetüket.

Egészségnevelés területei


Higiénikus, egészséges életvitel,



Betegségek elkerülése, egészség megóvása,



Lelki egészség megóvása, krízis-prevenció,



Függőséghez vezető motívumok feltárása, egészségkárosító szokások megelőzése,



Az egészséges táplálkozás,



A családi életre, szülővé nevelés,



Szabadidő – kultúra fejlesztése.

Környezeti nevelési elvek


A tanórákon az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozások hozzárendelése.



Az tanóra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzák fel. Kiemelt helyet
kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos témák.



Szakmai elméleti és gyakorlati oktatás környezettudatos szemlélete, a környezeti feltétel vizsgálata.



A diákjaink számára szakmai gyakorlatok alkalmával lehetőség van a környezeti nevelésre; a
környezetkímélő technológiák elsődlegessége.



Rendszeres üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások szervezése.



Évente rendezett sportnapon a túrázás, kerékpártúra, lovaglás és egyéb sporttevékenységek során
találkoznak tanulóink a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákkal.



A vízi- és más sporttáborok alkalmával az iskolától távol lévő környezettel ismerkedhetnek meg a
tanulók.



A személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és életvitel.



A természeti és épített környezet szeretete és védelme, a sokféleség őrzése.
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Tudományosan megalapozott a globális összefüggések megértése, ebből adódó mindennapi
lehetőségek és feladatok bemutatása.



Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban.

3.17. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Valamennyi tanulónak joga van képességei maradéktalan kibontakoztatására, személyiségfejlődésének
támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek
olyan támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja iskolai sikerességüket. Az esélyegyenlőséget
biztosítani kell a szakképzéshez való hozzáférés esetében, a gyakorlati képzőhelyek kiválasztásában, a
választható szakképesítések vonatkozásában, a hátrányos helyzetűek támogatásában.
Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség megteremtése
érdekében:


kulcskompetenciák fejlesztésében,



az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazásával, a digitális
tananyagok felhasználásának elősegítésével,



méltányos és egészséges tanulási környezet kialakításával,



a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésével,



tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulással,



a differenciáló módszerek alkalmazásával,



a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelésével,



a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosításával,



környezettudatos szemléletű oktatás-neveléssel,



egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakításával,



hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatásával és alkalmazásával a tanórákon,



a tanulói aktivitás növelésével a tanítási órákon,



a tanulási attitűd pozitív átformálásával,



pályaválasztás segítésével,



a továbbtanulás támogatásával,



személyiségfejlesztéssel és közösségépítéssel,



a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítésével,



partnerközpontú neveléssel.
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3.18. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek
3.18.1.

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek

Jogi meghatározottság
A fogyasztóvédelemről szóló irányadó jogszabályok rendelkeznek a fogyasztók oktatásáról.
Vonatkozó hatályos jogunk írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi
jogszabályok megismerése céljából. Eszerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, amelyet az
oktatásban részt vevő intézmények, az e feladatra törvényben kijelölt államigazgatási szervek és az
érdekvédelmi szervezetek együttműködve teljesítenek.
Kiemelt fejlesztési feladat a NAT-ban a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása
is nevelési-oktatási feladatként szerepel.
A fogyasztóvédelmi oktatás célja
A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és tudatos, kritikus fogyasztói magatartás
kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
A

tanulók

hatékony

társadalmi

beilleszkedéséhez,

az

együttműködéshez

és

a

részvételhez

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett
fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és
társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni tudó, a
közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése
a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a
munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztése.
Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, és a döntésre
való felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve
őket az eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a
gazdaságosságot és a takarékosságot.
A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és a saját életükre
vonatkozóan alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:
Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás
és fogyasztásmentesség között.
Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése.
A fogyasztónak joga van:


az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez,



a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz,



a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között,



a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez,



a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez,
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az egészséges és elviselhető környezetben való élethez.

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait, és
nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai:
Művészetek-Vizuális kultúra:


A közvetlen és rögzített kommunikáció.



A tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése.



A reklámplakátok szerepe.



A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása.

Földrajz:


A fogyasztói kultúra fejlődése.



Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás.



Gyűjtőmunka nyomtatott
sajátosságairól.



Az életmód és a fogyasztási szokások alakulása.



Vásárlási, fogyasztási szokásaink.



A család gazdálkodása.

információhordozókból

hazánk

gazdasági

és

település-földrajzi

Informatika:


Az internet egyes kommunikációs szolgáltatásainak használata.



Vásárlás az interneten.



Informatikai biztonság, az információ hitelessége, a szerzői jog fogalmának megismerése.

Magyar nyelv és irodalom:


A különböző irodalmi művek, filmek elemzésének szempontjai.

Történelem:


Az ipari és hírközlési forradalmak jelentőségének megértése.

További színterek:


Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények stb.).



Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel).



Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások.
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A fogyasztóvédelem módszertani elemei
A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés,
információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés alapján eltervezett
cselekvés végrehajtásának módszereit.
Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémákon és értékeken
keresztül maguk alkalmazzák:


Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól,



Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel,



Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel,



Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár készítése),



Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés).

3.18.2. A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezeléssel
összefüggő ismeretek
Kriminológiai aspektusok
Alapvető célunk a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek oktatása terén
az iskolában tanulók jogkövető magatartásának elősegítése, esetleges bűnelkövetésük megakadályozása, a
felmerülő problémák, konfliktusok, krízisek kulturált és hatékony kezelése.
Napjainkban az iskola szerepét úgy szokták felvetni, hogy betölti-e a szükséges nevelő hatását, segít-e
azokban a problémákban (érzelmi, szociális), melyek az iskolában megnyilvánulnak. A tünetek, zavarok,
elváltozások minden életkorban más-más jellegűek, megnyilvánulásúak, más oki konstellációt tükröznek.
Kisgyermekkorban a szülői kapcsolatokból való kiszakadás, az önállósodás, a kortárscsoportban az
egyenrangú kapcsolatok alakítása és tartása jelentenek problémát, konfliktusforrást. Tízéves kor körül
megjelennek a felnőtté válás problémái (felnőtt szerep, nemi szerep, identitástudat stb.). Gyakori jelenség,
hogy a család nem köti meg eléggé a gyermeket, az iskola pedig nem integrálja kellőképpen a maga
rendszerébe, ezért a szabadidő terén más kiscsoport hatása alá kerül, melyek általában az iskolai és családi
kultúra értékeivel szemben állnak, és más viselkedési normákat közvetítenek. Deviáns értékeket próbálnak
megvalósítani. Ez többé-kevésbé nyílt konfliktus formájában is megjelenik az iskolában.
A vázolt problémák fokozottan és halmozottan jelentkeznek a családi, anyagi, szociális gondokkal küzdő,
hátrányos helyzetű illetve veszélyeztetett tanulók esetében.
A bűnmegelőzés tartalmi elemei
Az iskolai nevelés-oktatásban szükséges a lélektani motívumokra, a helyes és követendő értékrend
kialakítására, információnyújtásra, figyelemmel kísérésre, a beilleszkedési problémák csökkentésére fektetni
a hangsúlyt.
A cél elérése érdekében megvalósítandó feladatok:


A helyes értékrend átadása és kialakítása a tanulóknál.



A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, jelzés az
együttműködő segélyező szervezetek felé.



Információnyújtás a legális (cigaretta, alkohol stb.) és illegális (kábítószerek) drogok használatának
negatív hatásairól, következményeiről.
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A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése alternatíváinak ismertetése és a lehetőségek biztosítása.



Hátránykompenzáció a különböző problémákkal küzdő tanulók esetében.



Az iskolai beilleszkedési problémák csökkentése, a pozitív társadalmi normák szerinti életvezetés
elősegítése.



Esetkezelés, folyamatos segítségnyújtás a tanulóknak és családjaiknak.



Jogok és kötelezettségek ismertetése, tisztázása.



A joghátrányok és jogkövetkezmények megismerésének elősegítése.

A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei


Mentálhigiéné, krízis, erőszak, drog és bűnelkövetési, illetve áldozattá válás elleni előadások segítő
szakemberek közreműködésével,



Szoros és folyamatos együttműködés gyermekjóléti és családsegítő intézményekkel,
szakszolgálatokkal, különböző civil szervezetekkel, alapítványokkal, hatósági szervekkel (rendőrség,
ügyészség, bíróság),



Személyiségfejlesztés,



Közösségfejlesztés,



Drámapedagógiai eszközök.
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4. HELYI TANTERV TANTÁRGYANKÉNTI BONTÁSBAN

4.1. SZAKGIMNÁZIUM (SZÉKHELY) - KÖZISMERETI TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és irodalom
A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen
vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, a
nemzeti önazonosságot, felkelti a megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai és erkölcsi
ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a
nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében,
hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció
eszköztárát, képessé váljanak azok funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására, így segítve és
megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben
levő differenciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét.
A tanuló folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve
másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak,
kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek
megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában alkalmassá válik a
másodlagos, átvitt kifejezésmódból adódó jelentések felismerésére, reflexiójára és arra, hogy saját
szövegek alkotása során maga is éljen velük.
A szövegek önálló megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe
vevő, az alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból
fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak.
Az anyanyelvi nevelés további feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv változó, fejlődő
rendszer, eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való tudás megszerzéséhez és a
hatékony kifejezőképesség fejlesztéséhez. A nyelvi rendszer nem értelmezhető a beszélőtől független
létező jelenségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése során jön létre. Feladata
továbbá, hogy tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi
szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól, más
nyelvekkel való azonosságairól és különbözőségeiről.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egységben,
párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Tartalommal tölti meg
és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a minőségi megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az
etikai, erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. E szerepe különösen fontos
annak megértésében, hogy a Kárpát-medencében együtt élő különböző népek, népcsoportok miként
gazdagították a magyar kultúrát, és kölcsönösen miként járultak hozzá egymás és saját kultúrájuk
sokszínűségéhez, fennmaradásához. Az egymás kultúráját megbecsülő és megismerni kész
magatartáshoz elengedhetetlen annak belátása, hogy az etnikai, nemzetiségi alapú üldözések,
kitelepítések így a zsidóüldözés, a német lakosság kitelepítése és más történések milyen
nagyságrendű kulturális veszteséget is okoztak.

Feladatát a magyar nyelv és irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles kérdések és válaszok
megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál a diákok
mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati felismeréseire
egyaránt.
A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a kultúra
folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák
megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti
különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, az
élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban
megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.
A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és
megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának
megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése. Az így
megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai
gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokoldalú és többjelentésű hagyomány
fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. Az irodalomtanítás feladata, hogy a művészet hatása
révén kreatív érzelmeket, gondolatokat, intenzív élményeket közvetítsen, a megbeszélés, a szóbeli és
írásbeli szövegalkotás révén pedig az önkifejezés és a másik meghallgatásának társas élményéhez
juttassa a diákokat.
Átélhetnek, megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve meg is érthetnek olyan
élethelyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat,
magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is
érvényesíthetők. Együttérzővé válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek,
gondolatmenetek, világlátások, meggyőződések iránt. Megszerezhetik azt a műveltségi anyagot,
amely a magyar és az európai kultúra hivatkozási alapja.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a fogalmi műveltség
felépítésében folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. (Ahogyan e kerettanterv
részletes tartalmi kidolgozása is jelzi, a magyar nyelv és irodalom műveltségterület, tantárgy is – a
témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – felépítette a maga sajátos
fogalomrendszerét.) A fogalomrendszer lehetővé teszi, illetve alapul szolgál a nyelvi, irodalmi
jelenségek, tények, mintázatba rendezéséhez. A fogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése
és elmélyítése az értelmes tanulás egyik összetevője.
A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai hozzájárulnak a tanulók lelki-érzelmi
nevelődéshez. Ez pedig, különösen a pszichoszomatikus problémákra érzékeny serdülőkorban,
támogatja a testi-lelki egészség megőrzését, fenntartását. Az irodalmi olvasmányok, élmények belső
tartalékok is, fejlesztik az önismeretet, a valóságismeretet, összességükben az élet értékét sugallják.
A tantárgyunk tehát nem a konkrét egészségfejlesztési ismeretekkel, inkább az
egészségmegőrzéshez szükséges attitűdök kialakításával

járulhat hozzá a mindenkori ifjú

nemzedékek jóllétéhez. Az emberi kapcsolatok mikrotörténéseinek, a kapcsolatok szociális
tartalmainak érzékelése, felfogása, értékelése fejleszti a szociális érzékenységet, az irodalmi művek
révén megismert különféle alkatok, magatartásformák pedig támogatják az erkölcsi ítélőképességet.
Az értékkeresés, az értékválság folyamatának megfigyelése, értelmezése módot ad az empátia, az
önismeret és az erkölcsi tudatosság elmélyítéséhez.
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A nyelvi, irodalmi tanulmányaik révén a tanulók képessé válnak annak bemutatására, másokkal való
megosztására, hogyan hordozzák és fejezik ki a magyar és a világirodalom alkotói különböző korok és
emberek tapasztalatit, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait. Mindezzel hatékonyan
támogatja nyelvi és kulturális identitásuk alakulását, megerősödését.
Az irodalmi alkotásokban fölmutatott változatos emberi életsorsok növelik a valóságismeretet, több
szempontból elemezhető modelleket mutatnak, hozzásegítve a diákokat sokféle emberi életút,
életpálya megismeréséhez, ezáltal is támogatva a saját életükkel, további tanulmányaikkal,
pályaválasztásukkal kapcsolatos felelős döntéseiket.
A magyar nyelv és irodalomtanítás sajátos célja természetesen az is, hogy a tanulók éljenek meg,
szerezzenek

tapasztalatot

különböző

tevékenységekben,

az

egyéni

feladatvállalásban,

anyaggyűjtésben
és
előadásban,
a
kooperatív tanulás
helyzeteiben
(pármunkában,
csoportmunkában), dramatikus játékban, különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazásában.
Mindez jelentősen fejleszti tanulási képességeiket, ezáltal támogatja középiskolai tanulmányaik
sikerességét is. Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényes
és alkalmazható. A szövegértő olvasás fejlesztéséhez felkínált, ebben alkalmazott szöveganyag –
elsősorban az ismeretterjesztő és a dokumentum típusú szövegek feldolgozása útján –, jó lehetőséget
ad a fenntarthatóságra és környezettudatosságra neveléshez. Érdemes tehát e szövegtípusok közül a
környezeti hatásokkal, az ökológiával, a környezet és a társadalom viszonyával foglalkozókat
előnyben részesíteni. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásában is van motiváló ereje, ha ilyen
össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is releváns témákat érintünk.
Az irodalmi olvasmányok ember és természet sokféle viszonyát mutatják fel, ezek megbeszélése,
tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való tudatos viszony
kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a szövegértés.
Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi elemzésére, az
információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. Mindebben számítani lehet a tanulók
önálló anyaggyűjtésére, kiselőadásaira, prezentációira. A magyar nyelv és irodalom tantárgy alkalmas
arra, hogy a kulturális fogyasztás területén is igényt teremtsen. A tantárgy azzal is számol, hogy az
elektronikus információhordozók, a világháló térhódításának és napi használatának közegében
működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás
szellemi jelentőségére. A digitális kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló
adatgyűjtés módszerei, a könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az
internet kínálta lehetőségek alkalmazása.
A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő információk kiválasztása,
rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, az információfeldolgozás, az
idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és alkalmazása.
A tanterv a vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a tananyagot (Életművek,
Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és dráma, Irodalom és kultúra) – a
tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek sorrendjének megállapításához.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy rendelkezésére álló óraszám: 9. évfolyamon heti két nyelvtan és
két irodalomóra, 10–12. évfolyamokon pedig heti 1 nyelvtan és 3 irodalomóra.
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Magyar nyelv 9. évfolyam
Tematikai
egység/
Kommunikáció, tömegkommunikáció
Fejlesztési cél

Órakeret
óra

12

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az
érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem verbális kommunikáció.
Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a

Előzetes tudás

kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető
kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés,
bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb.


A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A
szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy
önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális és
nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek
azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére,
elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és
résztvevői szerepeinek (kontextus) megfelelően.



Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés 
élőszóban, szó- és beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek a

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a

kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontextus)
megfigyelése.

média társadalmi hatása.

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak 
megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális

Etika:

kommunikáció.

fogyasztói

társadalom.



A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos 
alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a

Mozgóképkultúra
médiaismeret:

hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban.
A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának

médiatudatosság.

dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának felismerése.


Dráma

és

és

tánc:

A
személyközi
kommunikációs
helyzetek
megfigyelése,
a beszédhelyzetek,
kommunikáció folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések játékok.
alkalmazásával.

dramatikus

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes,
csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció.
A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és
képi kifejezési formái.
Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.
Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői.
Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat,
kontextus, a világról való tudás).


Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai
Kulcsfogalm
szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus,
ak/ fogalmak
testtartás, térköz, emblémák), tömegkommunikáció.
Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú).
Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismertetés, ajánlás).
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Tematikai egység/
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői
Fejlesztési cél

Órakeret 30 óra

Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és azok
megfelelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás folyamatában.

Előzetes tudás


A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a nyelvi
tudatosság fejlesztése.

 A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése.
A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges és
másodlagos jelentés megkülönböztetése.




Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók 
és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési

Idegen nyelvek: a tanult
idegen

nyelv

hangtana,

jellemzői.
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése.

alaktani
szóalkotási



mondatszerkezete.

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése,
valamint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő
összehasonlítás.

szerkezete,
módjai,

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója,
kapcsolódási szabályaik.
A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy
lehetséges szófaji rendszer megismerése.
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat
felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok.
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük

mondatban,

helyes

használatuk a mondatok felépítésében.
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti
típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése,
elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban.


A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv
hangtanával,
alaktani
mondatszerkezetével.

szerkezetével,

szóalkotási

módjaival,

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű
megnevezése, rendszerező áttekintése.
Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, szótő,


Kulcsfogalm
ak/ fogalmak

képző, jel, rag.
Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó.
Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma.
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat.
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat.

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Helyesírási ismeretek

Órakeret 16 óra

Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát használata,
helyesírási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban.
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A tematikai egység  A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
 A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése.
céljai
A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Minden tantárgy: helyesírás.

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója.
Szövegelemzési
tanulmányozására.

gyakorlatok

a

központozás

helyesírásszerepének Informatika:
ellenőrző programok ismerete,

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek használata.
írására stb.
Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző

programok

szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai és a
mindennapi szövegalkotásban.
Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója.
A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése.


Kulcsfogalma Helyesírási alapelv, nyelvi norma.
k/ fogalmak

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél

Jelentéstan

Órakeret 12 óra

Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret.
Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt
Előzetes tudás

és írott szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének és eredeti
funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelentése.
Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. értelmező, szinonima).
A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző
beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők

A tematikai egység felismerése.
nevelési-fejlesztési
céljai



A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti
összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal.

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének megfigyelése,
értelmezése.


Ismeretek/fejlesztési követelmények



A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.



A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.

 Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata.
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati köre.

Kapcsolódási pontok


Idegen nyelvek: motivált,
motiválatlan
szórend.

Informatika:
A mondat- és szövegjelentés.
A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a jelentés.

szavak,

hangalak

és

nyelvi-grammatikai funkció összefüggése.
A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; etika;
szótárak használata.
filozófia: kifejezések köznyelvi
és tantárgyi jelentése.
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Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. Denotatív,


konnotatív jelentés.
Metaforikus jelentés.

Kulcsfogalm

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó.
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár,

ak/ fogalmak

ellentétes jelentés.
Irodalom 9. évfolyam
egység/

Tematikai

Órakeret

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra

Fejlesztési cél

12 óra

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, elégia,
epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás.

Előzetes tudás

Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. A kompozíció
meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek típusai.
Annak felismertetése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati,

erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény
A tematikai egység erősítése.
nevelési-fejlesztési
Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén az erkölcsi
céljai

és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség építése. Irodalmi
alapformák, műfajok, motívumok befogadása, értelmezése. Hatásértelmezés,
kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai kultúra nagy hagyományaival, kódjaival.



Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Mitológiai

történetek

és

feldolgozásokban; 

különféle

történettípusok.
Homérosz:
Iliász

és

Vizuális kultúra: az antik-görög

hősök A tanuló

/vagy

felismer és azonosít alapvető művészet néhány alkotása;
emberi
magatartásformákat illusztrációk és irodalmi művek
mitológiai történetekben és párhuzamai, későbbi korok

Odüsszeia (részletek).

eposzokban;

Szemelvények a görög lírából (pl. 
Anakreón,
Szapphó,
Alkaiosz,
Szimónidész) és

megismer
alapformákat,

prózaepikából

elemzi
formáit,

fabuláiból).
A szerzőkhöz,

(Aiszóposz 
illetve

hősökhöz

motívumokat;

témafeldolgozásai.
irodalmi
műfajokat és Földrajz:
tájékozódás.

topológiai

a

történetmesélés
társadalmi
és
az
elbeszélői Történelem,
állampolgári
ismeretek:
az
antik
nézőpontokat és a narratív

kapcsolódó toposzok.
Irodalmi alapformák, történetek és 
motívumok hatása, továbbélése
többféle értelmezésben az európai

struktúra szerepét;

és

adaptációk, intertextualitás; mai tudománytörténet; az antik világ
tudományosságának öröksége.
magyar szókincs).

a

magyar

irodalomban,

képzőművészetben, filmen.

világ
nagy
felismeri a görög kultúra máig történetírói.
tartó
hatását
(archetipikus
helyzetek, mitológiai és irodalmi Matematika;

Filozófia:

antik

filozófiai irányzatok.
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szónokai,

fizika:

filozófusok,

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland,


Kulcsfogalm
ak/ fogalmak

utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes
verselés, versláb, hexameter, disztichon, szapphói strófa, fabula, archetípus, toposz,
poétika.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma

Órakeret
5 óra

Előzetes tudás

Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jelenet, konfliktus.

A tematikai egység Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi
nevelési-fejlesztési
magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, értelmezésének
céljai
képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Az antik görög színház jellemzői.

Drámai előadások (tragédia és 
komédia), versenyjátékok.
Szophoklész: Antigoné (és az
Oidipusz király részlete).
Az
antik
dráma
drámatörténetre.

hatása

a 

Vizuális kultúra; történelem,
és
állampolgári
képes
dialogikus
művek társadalmi
olvasására,
befogadására, ismeretek: görög és római
A tanuló

értelmezésére,
drámarészlet előadására;

egy színházépítészet.

felismer
különféle Földrajz: 1-2 fennmaradt antik
színház topológiája.
magatartásformákat,
konfliktusokat, értékeket és
hibákat
(harmónia, Etika; filozófia: Arisztotelész
hübrisz); ezek Poétikájának
értékelésével alapvetése.

mértéktartás,
elemzésével,

néhány

fejlődik erkölcsi érzéke;


és
pontosítja a katarzis fogalmát; Dráma
felismeri, hogy a befogadóra tett színházművészet,
színháztörténet.

hatások változatosak;




Kulcsfogalma
k/ fogalmak

szóló
kritikus

dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis.

Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység



műről

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, akció,

Tematikai egység/

nevelési-fejlesztési
céljai

képes
a
vélemények
befogadására.

tánc:

Órakeret

Világirodalom – antik római irodalom

6 óra

Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, időmértékes
verselés.
Különböző

magatartásformák

megértésének

és

értékelésének

képessége,

azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel.
Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. Hatásértelmezés,
kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy hagyományaival, kódjaival.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Szemelvények a római lírából és A tanuló
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Kapcsolódási pontok
Történelem,

társadalmi

és

epikából.

Catullus,
Vergilius,
Horatius,
Ovidius, Phaedrus néhány műve

azonosít,
értékel
emberi állampolgári ismeretek; földrajz:
antik
római
kultúra
magatartásformákat a művek, az
illetve a szerzők portréi alapján; topológiája.

(vagy részletek).

véleményezi

a

horatiusi
Vizuális kultúra: korabeli művek

életelvek érvényességét;
A római irodalom műfajainak, 
témáinak, motívumainak hatása,

megismer irodalmi műfajokat, és későbbi feldolgozások.

továbbélése.



értelmezi a görög és római
kultúra viszonyát;



felismeri a római kultúra máig
tartó hatását (mitológiai és

versformákat;

irodalmi
intertextualitás;

adaptációk,
Catullus
/

Horatius noster; latinizmusok a
mai magyar szókincsben).


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Eposz, dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozástörténet.

6 óra

Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési
céljai


Órakeret

Világirodalom – Biblia

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai élethelyzetek,
magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, befogadásának
képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Szemelvények az Ószövetségből



Vizuális kultúra; ének-zene: a

A tanuló

(pl. Teremtéstörténet, Káin és Ábel; 
A vízözön, Bábel tornya, József

megismer/felismer
élethelyzeteket,

története,
Mózes
és
a
tízparancsolat,
próféták,
Jónás

magatartásformákat,
motívumokat;

története, zsoltárok).



bibliai Biblia hatása más művészeti
ágakra; különböző korok bibliai
különféle
témákat, témafeldolgozásai,
művészeti ágak példáival.

tudja néhány közkeletű bibliai
szólás, állandósult kifejezés

Szemelvények az Újszövetségből

eredetét és jelentését;

(pl.
Máté
evangéliuma; 
példabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az

ismeri a Bibliához kapcsolódó

irgalmas szamaritánus; a passió,

ünnepek,
hagyományok
(karácsony, húsvét, pünkösd,

Pál apostol „szeretethimnusza”; az
Apokalipszis egy részlete).

vízkereszt
tartalmát;


A bibliai hagyomány továbbélése az
európai és a magyar szóbeli és
írásos kultúrában (pl. szókincsben, 
szólásokban,
témákban,
motívumokban).

stb.)

eredetét,

tudatosítja a bibliai motívumok,
témák, műfajok továbbélését a
kultúrában;
ismeri a Biblia máig tartó
hatását az európai irodalomra
és

művészetre
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(zene,

képzőművészet,
dramatikus
parafrázisok,

film;
hagyomány;
adaptációk

többféle művészeti ágból).



Kulcsfogalm
ak/ fogalmak

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, zsoltár,
próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.

Tematikai egység/

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században Órakeret

Fejlesztési cél

(középkori)

Előzetes tudás

Himnusz, verses epika, rím, középkor.

6 óra

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival,
A tematikai egység kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáinak (ókornevelési-fejlesztési
középkor- reneszánsz fogalmak koordinátái) megértetése, érzékenyítés a
céljai
középkori irodalom sajátosságaira, műfajok, világkép, értékrend, néhány alkotás
befogadásának támogatása.


Szemelvények

a

4–14.

Ferenc, J. da Todi),
vallomás

(Augustinus);

legendák;
hősi
Roland-ének),

Vizuális kultúra; ének-zene: a

századi A tanuló

európai irodalomból,

pl. himnuszköltészet (pl. Assisi Szt.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

ének

építészet,
megérti
a
történelmi
és középkori
művelődéstörténeti korszakolás képzőművészet, zene néhány
problémáit (ókor- középkor- alkotása.
reneszánsz
koordinátái);

(pl.


trubadúr- és lovagi költészet (pl. W.
von der Vogelweide), vágánsdalok.

fogalmak
Informatika:

tájékozódás

a

megismerkedik a középkori Villon-fordításokról.
irodalom
jellegével
az
ókeresztény
és
középkori
szakaszban; a vallásos és világi

Dante: Isteni színjáték (részlet/ek a

irodalom együtthatásával;

Pokolból).

Villon művei (pl. egy-két részlet a

tud példákat hozni a különféle
irodalomtípusokra (pl. kolostori,
lovagi és vágáns irodalom),

Nagy testamentumból, 15. sz.).

összhangban
a
korszak
világképével, értékrendjével;


felismeri az antikvitás hatását a
középkorra;



néhány
értékeli

szemelvény alapján
Dante
és
Villon

életművének jelentőségét.


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Középkori

irodalom,

himnusz,

legenda,

vallomás,

trubadúr,

lovagi

költészet,

vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, balladaforma, refrén.
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Tematikai egység/

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században Órakeret

Fejlesztési cél

(reneszánsz)

4 óra

Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, novella,

Előzetes tudás

reneszánsz.

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi életben. A
A tematikai egység reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások
nevelési-fejlesztési
befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék fejlesztése.
céljai
Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak tudatosítása. A
poétikai műveltség továbbépítése (novella, szonettforma, versciklus).


Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Vizuális kultúra; ének-zene: a
Szemelvények a 14–16. századi A tanuló
európai reneszánsz irodalomból.
építészet,
 értelmezi a művelődéstörténeti reneszánsz
és stílustörténeti korszakolás képzőművészet, zene néhány
alkotása.
 Az itáliai kora reneszánsz
problémáit
irodalomból:
Petrarca:
Daloskönyv
szonett),
Boccaccio:

(középkor/reneszánsz és 16–
(egy-két

Dekameron

17. sz.);


tudatosítja
a
legfontosabb
reneszánsz
eszményeket,
értékeket, tárgyakat, témákat;



Petrarca és Boccaccio néhány
műve alapján megismerkedik a

(egy

novella).

kor lehetséges/sajátos alkotói
magatartásaival (kettősségek:
tudós
humanizmus
és
személyes élményanyag, illetve
a szórakoztatás szándéka);


pontosítja
ismereteit
műelemzés alapján a novella
műfajáról;
felismeri
a
szonettformát.



Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Színház- és drámatörténet – az európai színjátszás formái a Órakeret
10–16. századig
2 óra

Előzetes tudás



A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai



Dramatikus megjelenítés, előadási formák.

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, váratlan
helyzetek kezelése.
A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése.
Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel történő
megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata, és
elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Néhány sajátos színjátéktípus a 10– A tanuló
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Kapcsolódási pontok
Dráma

és

tánc:

dráma

és

16. században (a középkor és 
reneszánsz vallásos és világi
előadási formái).

részt vesz
kapcsolódó

előkészítésében
előadásában;

és

Rögtönzés cselekményváz alapján.

képes
(cselekményváz

rögtönzésre
és
adott



a

témakörhöz színháztörténet, játéktípusok.
drámajáték

állandó típusok alapján);


megismer néhányat az európai
színjátszás
máig
élő
hagyományaiból;





Kulcsfogalma
k/ fogalmak

- felismeri az előadásmódok és
színpadformák sokféleségét a
középkori játéktípusokban.

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, állandó
típusok, színpadformák.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Magyar irodalom a 12–16. században

4 óra

Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, legenda,
himnusz.
Az európai és a magyar irodalom nagy hagyományainak kapcsolatainak

felismerése, megértése révén a nemzeti és az európai identitás erősítése. A nyelvi
A tematikai egység és irodalmi hagyomány megbecsülése.
nevelési-fejlesztési
Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek megértése,
céljai
értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség szerepének, a
nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. Művelődéstörténeti összefüggések
megértetése.


Ismeretek/fejlesztési követelmények

Szemelvények a 12–15. századi A tanuló
latin és magyar nyelvű magyar 
irodalomból (részletek, pl. Szent
István
intelmei,
magyarországi
szentek legendái, haláltánc).

Halotti beszéd és könyörgés;



Ómagyar Mária-siralom.
Szemelvények a 16. századi
magyar irodalomból (pl. Tinódi 
Lantos Sebestyén, Ilosvai Selymes
Péter,
Árgirus-história;
zsoltárfordítók, zsoltárparafrázisok).

Kapcsolódási pontok
Informatika:

tájékozódás

a

a
értelmezi a magyar nyelvű kultúra nyelvemlékekről;
legkorábbi emlékeit (kötelező könyvnyomtatás történetéről;
könyvtártörténet.
művek: HB, ÓMS);
megismeri
a
középkori
írásbeliség sajátosságait;
tudatosítja
a
nyelvemlékek
szerepét,
jelentőségét
és
továbbélésüket későbbi korokban
(l. „Halotti beszéd”-ek);
tisztában van a könyvnyomtatás
és a reformáció hatásának
művelődéstörténeti
jelentőségével; néhány középkori
magyar irodalmi alkotás későbbi
feldolgozásával.
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Kulcsfogalma Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció, legenda,
himnusz, históriás ének, széphistória, zsoltárfordítás.
k/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Janus Pannonius portréja

3 óra

Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica.
Humanizmus, humanista.
Ismétlés: Pannónia dicsérete (memoriter is).
A hazához való felelős kötődés felismerése. Egy humanista alkotó portréjának

megismertetése. Az életmű néhány fontos témájának tudatosítása, értékelése. Az
A tematikai egység emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző
nevelési-fejlesztési
megközelítési módokat felölelő megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési
céljai
lehetőségei.
A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak változó
jelentésének megértése.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Janus Pannonius lírája, jellemző A tanuló
témái (pl. öntudat, békevágy,  megismeri

Történelem,
társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
a
15.
egy
humanista
kulturális
élete
alkotó portréját, költői és emberi sz.
szerepvállalását;
személyes Magyarországon.

betegség stb.).
Epigrammák és elégiák (pl. Egy
dunántúli
mandulafáról,
Váradtól, Saját lelkéhez).

Búcsú

élményanyagának
költészetformáló szerepét;


Vizuális kultúra; ének-zene: a

tudatosítja, értékeli az életmű reneszánsz
néhány fontos témáját, a lírai Magyarországon.
alany magatartását (pl. költői
öntudat,

művészi

kultúra

becsvágy,

búcsúzás,
betegség,
katonáskodás, test és lélek);


megismeri néhány fogalom
változó jelentését (pl. elégia,
epigramma);



elemzési minimuma: Pannónia
dicsérete és Janus Pannonius
még egy műve.



Kulcsfogalm

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, irónia, gúny,

ak/ fogalmak

interkulturalitás, újplatonizmus.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Balassi Bálint portréja

Előzetes tudás

Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, motívum.
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Órakeret
7 óra

A magyar nyelvű költészet megbecsülése, a Balassi-versekben megjelenített
magatartásformák és értékek felismerése. A szövegvers és dallamra írott énekvers
megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, értelmezései: végvári
A tematikai egység élet, költő lét.
nevelési-fejlesztési
Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos énekeskönyv;
céljai
különféle felfogások: kompozíció / tematika, dallamvers, szövegvers) megértését
támogató Balassi Bálint portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek,
ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a Balassi-strófa
azonosítása.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Balassi

Bálint

lírája;

Történelem,

költői A tanuló

társadalmi

és

tudatosság; az életmű néhány 
tematikus és formai jellemzője.

megismeri az alkotó költői állampolgári ismeretek: a 16.
kulturális
élete
portréját és magatartását (az sz.
Magyarországon.
életmű 3-4 darabja nyomán);

Egy

tudatosítja
megközelítési

katonaének

(kompozíció, 

értékrend).

az

Legalább
további
két
mű
értelmezése (szerelmi tematika, pl.
Júlia-vers / Célia-vers; istenes

(kötetkompozíció;
énekeskönyv;

tematika, zsoltárparafrázis
könyörgésvers,
pl.
Adj

tematika);

felfogások:

vagy
már 

csendességet).
Megformáltság,

szerkezet

aranymetszés,
kompozíció).

(pl. 

hárompillérű

életmű
problémáit Vizuális kultúra: a reneszánsz
kéziratos kultúra Magyarországon; az
különféle aranymetszés.

kompozíció

/

megkülönbözteti a dallamvers
és szövegvers fogalmát;
tud ritmizálni ütemhangsúlyos
formákat, felismeri a Balassistrófát;



elemzési
minimuma:
Egy
katonaének és még egy-két
műve.



Kulcsfogalm
ak/ fogalmak

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, rímelhelyezkedés,
Balassi-strófa.

Tematikai egység/

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus Órakeret

Fejlesztési cél

(16–17. század)

Előzetes tudás

Reneszánsz, humanizmus, reformáció.

3 óra

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai



Annak belátása, hogy a különböző korszakok egyaránt gazdagították az
emberi kultúrát.



A

kronológiai

tájékozottság,

a

fogalmi

műveltség,

a

barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek
megnevezésére.


történeti

érzék

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat,
irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz és a

Ismeretek/fejlesztési követelmények
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azonosítására,

Kapcsolódási pontok

reneszánsz kései szakasza 
(manierizmus).

Szemelvény
a
korszakból:
Cervantes: Don Quijote (részlet).
A

Vizuális kultúra; ének-zene: az

A tanuló

kapcsolódó,
ismeri
a
fogalomhasználati irányzatokhoz
jellemző alkotások formajegyei
problémákat
(művelődéstörténeti
korszak, (minden művészeti ágból).
korstílus, stílusirányzat);

Barokk és klasszicizmus a 17. 
században (háttér, tematika, stílus-

tisztában
van
irányzatok
egymás mellett élésével és az

és formajegyek).

átmeneti
kategóriák
korszakolási nehézségeivel (l.

Szemelvényrészletek
az
irányzatokról, szerzőkről, művekről.

eltérések

egyes

nemzeti

irodalmak és értékelések közt, l.
Tasso / barokk, 16. sz.;



Shakespeare,
Cervantes
reneszánsz, 16–17. sz.);

/

meg tudja
reneszánsz

a
/

különböztetni
/
barokk

klasszicizmus alapvető formai
és stílusjegyeit, ismeri ezek
esztétikai hátterét;


műismereti
Cervantes:

Don

minimuma:
Quijote

(részlet).


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat.

Tematikai egység/

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. Órakeret

Fejlesztési cél

században és Shakespeare

8 óra

A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.
Előzetes tudás

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása.
Lehetséges: Romeo és Júlia ismerete (8. évfolyam).
A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. A szeretetteljes
kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének módjai.
A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.

A tematikai egység A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése (Shakespearenevelési-fejlesztési
szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és dráma jellemzői, a
céljai
shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, a dráma létformájának, a
dramaturgiai jellemzőknek a megértetése drámajátékkal. Színházlátogatás, illetve
színházi előadás élményének megbeszélése. Reflektálás Shakespeare drámaírói
életművének, művészetének mai hatására.


Ismeretek/fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási pontok

Az

angol

színház

a

Vizuális

16–17. A tanuló

században (színház, előadás és 
dramaturgia összekapcsolódása).

kultúra;

ének-zene;

Shakespeare egy drámája (Hamlet /

és
ismer néhány Shakespeare- mozgóképkultúra
médiaismeret:
illusztrációk,
témát, szállóigét;
képes
egy
mű
részletes zenei és filmes feldolgozások
elemzése kapcsán a hősök Shakespeare-művekből.

esetleg Romeo és Júlia vagy más,

jellemzésére,

választott mű).

konfliktusaik értékelésére;





magatartásuk,
Dráma és tánc: színháztörténet,

megérti a befogadói elvárások színházművészet,
(korabeli közönség) és a hatás.

színpadi

dramaturgia összefüggését;


részt
vesz
egy
kidolgozásában
előadásában;



felismeri
a
dráma
másik
létformáját (aktuális színházi
előadások,
értelmezések

jelenet
és

rendezői
hatásával);

értékeli az újrafordítások, filmes
feldolgozások szerepét;


lehetőség szerint megtekint egy
színházi
előadást
(vagy
felvételét);



műismereti minimuma: egy
Shakespeare-dráma
elemző
feldolgozása és memoriter: egy
monológ/részlete;



alkalmassá válik az adott műről
szóló
vélemények
kritikus
befogadására;

egy

szóbeli

érettségi témakör anyagának
összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.


Kulcsfogalm

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank verse.

ak/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház Órakeret
(17. század)
6 óra
Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica.

Előzetes tudás

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum.
Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete.
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Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya.
A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, szabályok); a
korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének felismertetése. A komikum
műfajformáló minőségének és változatainak megértése pl. drámajátékban való
részvétel révén. Műelemző képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a
hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, illetve
színházi előadás élményének megbeszélése.



Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Dráma és tánc: színháztörténet,
A klasszicizmus elvárásai. Tragédia A tanuló
és komédia.
 felismeri a klasszicista normatív a színpadi kísérő zene, a
A francia színház a 17. században
esztétika sajátosságait (műfaji koreográfia.
(színház, előadás és dramaturgia
hierarchia,
szabályok);
a
összekapcsolódása).
Molière: Tartuffe (vagy más műve).
A komikum megjelenési formái.

korabeli
elvárások
és
dramaturgia összefüggését;


a

megérti
a
komikum
műfajformáló minőségét és
változatait
(helyzetés
jellemkomikum);



képes
egy
mű
részletes
elemzése kapcsán a hősök
jellemzésére,
magatartásuk,
konfliktusaik értékelésére;



részt
vesz
egy
kidolgozásában
előadásában;



lehetőség szerint megtekint egy
színházi
előadást
(vagy

jelenet
és

felvételét);


műismereti
Molière-mű

minimuma: egy
elemző

feldolgozása és memoriter: egy
részlet;


alkalmassá válik az adott műről
szóló
vélemények
kritikus
befogadására;
egy
szóbeli
érettségi témakör anyagának
összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.



Kulcsfogalma Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mértéktartás,
helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, rezonőr.
k/ fogalmak

Magyar nyelv 10. évfolyam
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Tematikai

egység/

Fejlesztési cél

Szövegértés, szövegalkotás


Előzetes tudás

Órakeret 10 óra

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási
stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek
feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg
információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás
lépései, az anyaggyűjtés technikák.

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakítása.
A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése.
A
leggyakoribb
hivatalos
szövegtípusok
szerkezetének,
formájának
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásának
képessége.
Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző témájú és
típusú esszé írásakor.
A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, internetes
szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, az internetes
szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek értelmezése során.



Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási 
stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával. A szöveg és kép
összefüggése.
Hatékony
jegyzetelési
és
vázlatírási
technikák
megismerése, adekvát alkalmazásuk.
Különböző magánjellegű és hivatalos

szövegek

szerkezetének, 

Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
esszéírás.
Valamennyi

tantárgy:

jellemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának képessége.

vázlatírás, jegyzetelés.
Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs célnak
megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti szövegtömörítés, Informatika:
szövegbővítés.
információkezelés,
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával,
forrásfelhasználás, hivatkozás,
az idézés szabályai.

szöveges

adatbázis,

az

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés (katalógus- és internethasználat jogi, etikai
adatbázis-használat,
forráskiválasztás,
visszakeresést
biztosító kérdései.
jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő alkotó és etikus
felhasználása. Pontos forrásmegjelölés.
Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata.
A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.
Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésének,
közlési szándékának megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása a
szövegbefogadáskor, az internetes szövegek nyilvánosságának kérdése,
etikája.
Internetes

szövegalkotási

gyakorlatok

(pl.

szöveges

adatbázis,

forrásjegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása).


Kulcsfogalma Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, elismervény.
Esszé, értekezés, tanulmány.
k/ fogalmak
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Tematikai

egység/

Fejlesztési cél

A szöveg

Órakeret 16 óra

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, szöveg-

Előzetes tudás

feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív
olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő,
magyarázó,

dokumentum

típusú

szövegek

kommunikációs

funkcióinak,

fő

jellemzőinek ismerete. Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek
eltéréseinek azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.


A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban.



A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek megfigyelési
és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb szövegtípusokon.

A tematikai egység

nevelési-fejlesztési
céljai





A valamilyen szempontból
értelemhálózat felismertetése.

összefüggő

szövegek

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A

szöveg

jellemzőinek

Kapcsolódási pontok

megfigyelése,

megnevezése, 

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a

rendszerezése.
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek.

forrásszövegek típusai.

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje.
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek Idegen nyelvek:

az idegen

nyelvi szöveg/ek kultúrafüggő

szerint.

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra.
felépítése.
A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott
Biológia-egészségtan;
monologikus szövegek.
kémia;
földrajz:
A szóbeli és írott szövegek szerepe, minősége, eltérő jegyei.
A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek szövegértelmező szerepe.
Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.


közötti

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak
gyakorlása
a
feladatnak
megfelelő
leghatékonyabb
olvasástípus
alkalmazásával.



fogalma,

egymással

fizika;
a

természettudományos
ismeretterjesztő
szövegek

A szövegtípusok általános jellemzőinek felismertetése, az írott és témahálózata,
internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek felépítése.

szókincse,

megfigyelése és megnevezése.
Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a
különböző forrásokból származó
használhatóságának kérdései.

adatok

megbízhatóságának

és

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint
való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása.
Szövegek összefüggése, értelemhálózata.
A szövegértés,
stratégiák.

szövegfeldolgozás

technikája,

olvasási

típusok

és

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet.


Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz.
Kulcsfogalma
Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím).
k/ fogalmak
Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv).
Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és
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visszautalás, deixis, egyeztetés).
Intertextualitás.
Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elektronikus;
spontán, tervezett).
Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő).
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos,
tudományos, sajtó és média, szépirodalmi).
Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó).

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret 10 óra

Stilisztikai alapismeretek

Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakzatok, nyelvi
játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, nyelvi norma.


Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét
szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő, a
kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.

A tematikai egység A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felismerése és
nevelési-fejlesztési
alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek
céljai
megítélésében, szövegalkotásban.
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stílusárnyalat és
stíluseszköz használata.
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesztése.


Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a társalgás 
bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának elemzése.
A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének
megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban.
A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése,

Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
különböző forrásszövegek
stílusjellemzői.

elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel.
Idegen nyelvek: beszélt nyelvi
A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának stílusregiszterek.
(stílushatás)
megtapasztalása,
vizsgálata;
stílusgyakorlatok,
szövegtranszformációk.
Biológia-egészségtan; fizika;
A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és kémia; földrajz: metaforák a
mindennapi szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok).
természettudományos
A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos szövegekben.
használata a szövegalkotásban.
A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a publicisztikai Dráma és tánc: társalgási
és a tudományos nyelvhasználatban.
stílusárnyalatok
megjelenítése.
Mozgóképkultúra
médiaismeret:

nyilvános

megnyilatkozások,

különféle

műsortípusok,
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és

illetve

internetes felületek jellemző
stílusregiszterei.
Informatika:
kézikönyvhasználat.
Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.).
Stílusérték (alkalmi és állandó).
Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi).


Kulcsfogalm
ak/ fogalmak

Stílushatás.
Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép,
allegória, szimbólum).
Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).
Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat).
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica,
expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció.

Irodalom 10. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Órakeret
8 óra

Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek).
A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális gondolkodásra
és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához való kötődés erősítése, a

Zrínyi által képviselt értékek elfogadása.
A tematikai egység
Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék fejlesztése: a barokk
nevelési-fejlesztési
formajegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai megoldások
céljai
összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben és más művészeti
ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. Az olvasott
művek befogadásának, megértésének támogatása.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

értekező

prózájából

Vizuális kultúra; ének-zene: a

A tanuló

Magyar barokk irodalom.
Szemelvény:
Pázmány

Péter 
(hitvita,

prédikáció).

formajegyei
felismeri a barokk formajegyeit az barokk
művészeti
ágakban.
irodalmi művekben és más
művészeti
ágakban
is,
összhangban az irodalommal;

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
(vagy részletek); a barokk eposz
(szerkezet;
koncepció;

megismeri világkép és műfajok,
poétikai / retorikai megoldások
összefüggését;

embereszmény /a főhős
Krisztus katonája; értékrend).

tisztában van az eposzi kellékek
hagyományozódásával, az antik

mint 

és
barokk
különbségével

eposzok
(koncepció,

szerkezet,
embereszmény);

értékrend,
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más





Kulcsfogalm
ak/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

műismereti minimuma: Pázmány
Péter (egy értekező prózai
részlet)¸ Zrínyi Miklós: Szigeti
veszedelem (vagy részlete).

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, körmondat.

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században

Órakeret
8 óra

Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok.
Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek elhelyezése
többféle értelmezési kontextusban, ezáltal az erkölcsi és esztétikai ítélőképesség

fejlesztése.
A tematikai egység Felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A szabadság
nevelési-fejlesztési
eszményének különböző megközelítései. A művekben megjelenített erkölcsi és
céljai
világképi problémák mérlegelő értékelése.
Összehasonlítás és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai
irányzat és stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések
megvilágítása. Szemelvények, művek értelmezése.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Vizuális kultúra; ének-zene:
A
felvilágosodás
irodalmának A tanuló
jellemző műfajai és stílusirányzatai:  megkülönbözteti
az klasszicizmus, rokokó más
klasszicizmus,
szentimentalizmus
ágakban;
eszmetörténeti
korszak, művészeti
(érzékenység), rokokó.
filozófiai
irányzat
és megzenésített irodalmi művek
(pl. Goethe, Schiller alkotásai).
stílusirányzat kategóriáit;
Művek, szemelvények az angol,  megismeri a bölcseleti háttér és
társadalmi
és
francia és német irodalomból,
a stílusirányzat, műfaj, tematika Történelem,

különféle műfajú alkotásaiból.
A választott szerzőkhöz, művekhez

ismeretek;
összefüggését,
az állampolgári
irányzatok
jellemző filozófia; etika: a felvilágosodás
bölcselete;
tendenciáit, irodalmi műfajait az korának
értekezések
a
kor
szerzőitől.
európai irodalmakból vett egyes

kacsolódó fogalmi ismeretek.

szemelvények alapján;

néhány
egyes

pl. Defoe, Swift, Jane Austen;
Voltaire, Rousseau; Goethe, Schiller



felismeri
a
preromantika
jellegét, szerepét;



választható

beszámolót

készíthet
olvasmányélménye
vagy látott színházi élménye
alapján (pl. Defoe, Jane Austen,
Schiller művei);


műismereti minimuma: Swift,
Voltaire,
Goethe
egy-egy
művének /részletének ismerete.
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Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fikció, elbeszélői

Kulcsfogalm

nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény,
tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem).

ak/ fogalmak

énregény,

levélregény,

Tematikai egység/

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Órakeret

Fejlesztési cél

Mihály, Berzsenyi Dániel

Előzetes tudás

Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány jellemzője.
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

22 óra

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése által a
nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség problémáinak
európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság.
Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések
A tematikai egység megbecsülése.
nevelési-fejlesztési
A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések
céljai
gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás időszakának,
irodalmi életének, néhány sajátosságának
mozgalom jelentőségének tudatosítása.

megismertetése;

a

nyelvújítási

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismertetése,
összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével.

A

Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

18.

század

irodalma

Vizuális kultúra; ének-zene:

a A tanuló

felvilágosodás előtt

(a kuruc költészethez kapcsolódó
irodalmi formák; Mikes Kelemen: 
Törökországi levelek részlete).
A felvilágosodás korának irodalma.
Művelődési programok. Bessenyei

ismereteket szerez a kuruc kor stílusirányzatok
egymásmellettisége
irodalmáról;
ismeri a magyar nyelv ügyében században.

irodalmi

Alkotói

tudatosítja
a
nyelvújítási
mozgalom jelentőségét;

irodalmi 
központok, sajátos életutak (pl.
Batsányi János, Kármán József).

Kazinczy Ferenc irodalomszervező
tevékenysége és írói munkássága

életének

néhány

sajátosságát;

tisztában
van
Csokonai
és
Berzsenyi életművének jellegével,

(legalább egy epigrammája).

az alkotók helyével, szerepével a
magyar irodalom történetében;

Csokonai

felismer
stílusirányzatokat,

Vitéz

Mihály

portréja;

jellemző
műfajokat,

életművének műfaji, formai és
stiláris sokszínűsége A Reményhez, 
A tihanyi Ekhóhoz és még legalább
egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó

verstípusokat és versformákat;

kérelem, A Magánossághoz stb.)

epigrammája; Bessenyei György
egy értekező prózai részlete;

alapján.

18.

született legfontosabb programok,
értekezések gondolatait; Kazinczy Földrajz: a témakörhöz, az
kapcsolódó
tevékenységét;
a
magyar alkotókhoz
felvilágosodás
időszakának, topológia.

György értekező prózai művének
részlete (pl. Magyarság).
csoportok,

a

műismereti minimuma: Mikes
Kelemen: Törökországi levelek
(részlet), Kazinczy Ferenc egy
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Csokonai

Vitéz

Mihály:

A

Berzsenyi Dániel portréja; jellemző
műfajok,
témák,
életérzések
költészetében. A közelítő tél, A
magyarokhoz I. és legalább még

Reményhez (ált. isk., memoriter
is); A tihanyi Ekhóhoz és egy mű;

egy
mű
(pl.
Levéltöredék 
barátnémhoz,
Osztályrészem)

Csokonai és Berzsenyi kapcsán
alkalmassá válik legalább 3-4

értelmezése.

alkotásuk és a műveikről szóló
vélemények,
elemzések

Csokonai és Berzsenyi
továbbélése a későbbi

hatása,
magyar

költészetben.

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, A
magyarokhoz I. és egy mű.

értelmezésére; egy-egy szóbeli
témakör kifejtésére; memoriterek
tolmácsolására.



Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szimultán ritmus,
Kulcsfogalm
bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, időszembesítő
ak/ fogalmak
verstípus, antik strófaszerkezetek.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első Órakeret
felében (romantika, romantika és realizmus)
10 óra
Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője; romantika és
realizmus.
Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódási pontjainak felismerése által a
nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság viszonyának

értelmezése különböző korstílusokban.
A tematikai egység Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi törekvések értékelése.
nevelési-fejlesztési
A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kritikus, realista
céljai
szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a stiláris és hangnemi
összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. Információgyűjtés- és
feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képességek: házi olvasmány önálló
feldolgozása, beszámoló készítése.


Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Történelem, társadalmi és
A romantika irodalmának jellemzői A tanuló
ismeretek;
(esztétikai
elvek,
művészi  felismeri
az
életművek állampolgári
szabadság, stílus- és formajegyek;
egymásmellettiségét az 1830-as vizuális kultúra; ének-zene: a
ironikus
látásmód,
groteszk
években (klasszika, romantika, romantika művészete.
minőség).
realizmus
tendenciái,
l.
és
Új műfajok, formák (pl. történelmi
Goethe/Hugo/Stendhal, Balzac) Mozgóképkultúra
regény, bűnügyi történet, drámai
és a romantika korstílus-jellegét, médiaismeret: a romantika,
költemény, verses regény).
Társadalmi típusok (felesleges és

jelentőségét; a romantika és a romantikus
kritikus,
realista
szemlélet médiaértelmezése.

karrierista hősök,
megjelenése
a

együtthatását;

egyidejű,
művekben.

hivatalnokok)
romantikával 
realista
szemléletű

megismeri
az
irodalmi
liberalizmus szerepét és hatását
az
esztétikára
(új
műfaji
változatok; stiláris és hangnemi
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mai

Művek,

szemelvények

az

összetettség, irónia és groteszk);

angol/amerikai, francia, német és 
orosz irodalomból,
pl. Byron, Shelley, Keats; Poe;
Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann,

műismerete: Shelley, Keats,
Poe, V. Hugo, E. T. A.
Hoffmann, Puskin, illetve Balzac,

Puskin vagy mások alkotásaiból;
illetve Balzac, Stendhal, Gogol 
műveiből.

művének / részletének ismerete;

A választott szerzőkhöz, művekhez
kacsolódó fogalmi ismeretek.

elemző bemutatására a közös
értelmezés után;


Stendhal,

Gogol

képes
egy
választott/kijelölt
epikai alkotás (házi olvasmány)

beszámolót/könyvajánlót
készíthet
egyéni
olvasmányélménye
korszak műveiből;



egy-egy

alapján

a

alkalmassá válik a korszakról, a
szerzőkről,
művekről
szóló
vélemények
kritikus
befogadására, egy lehetséges
szóbeli tétel kifejtésére.



Kulcsfogalma Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, történelmi
regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.
k/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán

Órakeret
8 óra

Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus hős
összeomlása.
Élet-válaszutak a különböző helyzetekben és a figurák alakjában.
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti dráma”

A tematikai egység mint közös ismeret.
nevelési-fejlesztési
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése.
céljai
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (problematika,
drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). Érvelő képesség:
álláspontok megismerése, összevetése, értékelése.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Katona József: Bánk bán – sok A tanuló


szempontú műértelmezés. Pl.



magánéleti
és
közéleti
konfliktus, alapkérdések;
a

szereplők

körei,

Bánk

összeomlása; a címszereplő
megítélésének változatai;



felépítés,
szerkezeti
megoldások (az V. felvonás
szerepe).

Ének-zene: operafeldolgozás.

ismeri
a
magyar
színház
történetének néhány sajátosságát
(az állandó magyar színház
hiányát,
törekvéseket
a
létrehozására);
képes
elemezni
nemzeti
tragédiánk
sajátosságait
(problematika, drámai szerkezet
és

nyelv,

sajátos
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lezárás,

„megoldás)


megismer néhány álláspontot a
műértelmezéshez;



lehetőség szerint megtekint egy
színházi
előadást
(vagy
felvételét), és közös elemzéssel
értékelik az adott interpretációt;



műismereti minimuma: a tragédia
(házi
olvasmány)
elemző
feldolgozása

és

memoriter:

részlet(ek) a műből;


alkalmassá
válik
értelmezéseinek

a

mű
kritikus

befogadására;
egy
szóbeli
érettségi témakör anyagának
összeállítására

és

az

abban

megjelölt feladat kifejtésére.


Kulcsfogalma Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drámai nyelv,
klasszicizmus és romantika.
k/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Órakeret
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály
17 óra

Előzetes tudás

Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról.
Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt (ált. isk.; memoriter is); Vörösmarty Mihály: Szózat
(memoriter is).
Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi
hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A nemzeti

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

romantika sorskérdéseinek elemzése. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és
nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti romantika–
népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének felismertetése.
Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése,
jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási
képesség fejlesztése.



Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Vizuális kultúra; ének-zene: a

Magyar irodalmi élet a 19. század A tanuló
első

felében;

orgánumok, 
A

folyóiratok, alkotói csoportok.
reformkori nemzeti romantika.
A népiesség programjai.



Kölcsey Ferenc alkotói portréja;
közéleti
szerep,
egyéni
és
közösségi sors. Hymnus és még 
egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás;

romantika
más
ismeri a magyar irodalom néhány magyar
ágakban;
sajátosságát a 19. század első művészeti
népdalok.
felében;
felismeri

a

reformkor-nemzeti

az
alkotókhoz
romantika-népiesség
fogalmak Földrajz:
tartalmát,
szerepét
és kapcsolódó topológia.
jelentőségét;
tisztában
van
Vörösmarty
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Kölcsey
és Történelem,
életművének állampolgári

társadalmi

és

ismeretek:

a

Vanitatum

Zrínyi

vanitas;

Zrínyi második éneke).
Értekező prózája (pl.
hagyományok és
Parainesis részlete).
Vörösmarty

/

dala;

a 

Romantikus világlátás, tematika és
képalkotás lírában és drámában a
Szózat; Előszó és még egy-két lírai 
alkotás (pl. Késő vágy; Gondolatok
a könyvtárban; Az emberek, A vén

alapkérdések,

értékszerkezet,

motívumok, műfaji sajátosságok:
mesejáték/drámai költemény).


Kulcsfogalm
ak/ fogalmak

és

műismereti minimuma: Kölcsey:
Hymnus, Huszt és még egy lírai
mű, egy értekező prózai részlet;
Vörösmarty: Szózat, Előszó és

portréja.

cigány) alapján, illetve a Csongor és
Tünde
értelmezésével
(pl.

művelődés

szerepével a magyar irodalom társadalmi élet.
történetében;

Nemzeti
vagy

Mihály

jellegével, az alkotók helyével, reformkori

még egy-két lírai mű, valamint a
Csongor és Tünde; memoriterek;
Kölcsey és Vörösmarty kapcsán
alkalmassá válik legalább négy
alkotásuk és a műveikről szóló
vélemények,
elemzések
értelmezésére; egy-egy szóbeli
témakör kifejtésére; memoriterek
tolmácsolására.

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, intelem,
értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus irónia, drámai
költemény.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
13 óra

Életmű – Petőfi Sándor

Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, életkép,
episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi életútjáról, műveiről.
Anyám tyúkja; Füstbe ment terv (memoriterek); János vitéz (és memoriter-

Előzetes tudás

részletei); Az Alföld; Nemzeti dal (memoriterek is) és más lírai alkotások.
A
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai



lírai

beszédmód

változatainak

értelmezése;

témáinak,

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről szóló
vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.

Petőfi Sándor életműve.

Pályaszakaszok
(életérzések, 
költői magatartás) és jellemző
alkotások.
A népi szemléletmód hatása;
romantika és népiesség.

Kapcsolódási pontok



elégiák,

Hon és népismeret: Petőfi

A tanuló

ismeri az életmű főbb alkotói emlékhelyek.
korszakait; Petőfi helyét, szerepét a
magyar
irodalom
történetében; Földrajz: Petőfi

életútjának

topológiája.

költészetének jellegét;

Témák (pl. szerelem, táj, ars
poetica),
versciklusok;
lírai 
műfajok és líratípusok (pl. dalok,
ódák,

jellemző

műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése, jellemző
hangnemeinek (pl. humor és irónia) befogadása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

helyzetdalok,

Petőfi

tisztában van a romantikus korstílus
és a népiesség stílustendenciájának Vizuális kultúra; ének-zene: a
romantika művészete, Petőfi
együtthatásával;
feldolgozásai
műelemzések
során
megismeri művek
Petőfi

jellemző

poétikai

műfajait, (hangoskönyv,
versformáit; rajzfilm, dal).

témáit,

megoldásait,
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színház,

rapszódiák;

tájlíra,

forradalmi

megkülönbözteti

jellemző

látomásvers) és versformák
változatossága;

A puszta, télen; A XIX. század
költői; Európa csendes, újra 
csendes…; Szeptember végén,

hangnemeit (pl. humor és irónia);

és még legalább három-négy

is); János vitéz (és memoriterrészletei); A puszta, télen; A XIX.

lírai

alkotás

elemző

képes
önálló
megfogalmazására;

műértelmezés

műismereti minimuma: Az Alföld;
Nemzeti dal (ált. isk., memoriterek

feldolgozása.

század költői; Európa csendes, újra
csendes…; Szeptember végén és

Verses epika (pl. A helység
kalapácsa mint eposzparódia;

még

és/vagy Az apostol; ismétlés: 
János vitéz).

képessé válik Petőfi életművének
bemutatására (legalább 10–12 lírai

három-négy

mű

és

memoriterek;

és 1–2
alapján);

verses epikai
a
műveiről

vélemények,

elemzések

értelmezésére,
befogadására;
témakörben
kifejtésére,

alkotás
szóló

egy
kijelölt

kritikus
szóbeli
feladat
memoriterek

tolmácsolására.


Kulcsfogalma Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet, ars
poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő.
k/ fogalmak

Órakeret
10 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Látásmód – Jókai Mór

Előzetes tudás

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, heroizmus és
humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, anekdotikusság.
A kőszívű ember fiai vagy más regénye.
A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és
problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

nemzeti-közösségi

Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszélgetés, vita a
korabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak különbségéről, a
különbség megértése. A befogadói horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának
jellemzői, a romantikus ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény
jellemző műfaji változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére,
önálló véleménykifejtésre. A történetmondás képességének fejlesztése.



Ismeretek/fejlesztési követelmények

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji 
változatok az életművében;

regényírói
művészetének
sajátosságai

a

prózaepika jegyében.

romantikus

A tanuló

Kapcsolódási pontok
Hon és népismeret; történelem,

tisztában van a korabeli és a társadalmi
mai olvasóközönség befogadói ismeretek;
ének-zene:
elvárásainak különbségével;
művészete.
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és
állampolgári
vizuális
kultúra;
a

romantika


Jókai Mór: Az arany ember (esetleg
más

regényének)

elemző

értelmezése
sok
megközelítéssel,

szempontú 

felismeri

a

romantikus filmes feldolgozásai.

ábrázolásmód sajátosságait és
a romantikus regény jellemző Földrajz:
topológiája.
műfaji változatait;

pl.: a romantika megjelenési formái;
műfaji
változat;
szerkezet,
jellemábrázolás,

ismeri Jókai helyét a magyar
és
regényirodalom
történetében, Mozgóképkultúra
médiaismeret:
Jókai-művek
alkotásmódjának jellemzőit;



elbeszéléstechnika,
nézőpont,
közlésformák;
hangnemi
és

a

regény/ek

képes
egy
regény
sok
szempontú
megközelítésére,
saját álláspont kifejtésére;

motivikus összetettség.

Problematika (az adott műhöz pl.
természet és civilizáció, bűn és
büntetés, kettős jellem).

műismerete min.: két regénye;
A kőszívű ember fiai (vagy más,
pl. Az új földesúr, ált. isk.) és Az
arany ember (vagy más, pl. Egy
magyar
nábob,
Fekete
gyémántok)



egy regényelemzés kapcsán
képes önálló szóbeli tétel
keretében egy elemzési feladat
kifejtő megoldására.



Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota.

A

tanuló

képes

írott

szövegek

(pl.

szépirodalmi,

dokumentum-

és

ismeretterjesztő) szöveg átfogó megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén
túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot
készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véleményét
szóban és írásban megfogalmazni, indokolni.
Képes szövegek kapcsolatának és különbségének

felismerésére

és

értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

műfajokban.
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszközök
helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással.
Tudja
alkalmazni
az
alkotások
műfaji
természetének

megfelelő

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Fel tudja ismerni a
szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket,
erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat.
Tájékozott az évfolyamokon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző
műfajaiban és hangnemeiben.
Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, grammatikai
jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel, képes szöveghű
felolvasásra, kellő tempójú, olvasható, rendezett írásra.
Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a megfelelő
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hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a művelt köznyelv
(regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes
felismerni és értelmezni az attól eltérő nyelvváltozatokat.
Képes definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére
az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga
is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra ezek
gyakori műfajaiban.
Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.
Képes az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő
álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására,
eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának megfogalmazására
világirodalom kiemelkedő alkotóiról.

írásban

a

magyar

és

a

Be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok
sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi
tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő
bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához
hozzájárul saját véleményével.

Magyar nyelv 11. évfolyam
Tematikai
egység/
Kommunikáció
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret 5 óra

Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció.

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő nyelvi és nem
A tematikai egység nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által megkívánt formák megsértésének
nevelési-fejlesztési
dekódolása, a szándék felismerése, megfelelő kezelése.
céljai
A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika elsajátítása.
A manipulációs szándékok felismerése.


Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok



és
Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő Mozgóképkultúra
médiaismeret:
reklám,
stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs
meggyőzés, manipuláció.
helyzetben is.



Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása.

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, Vizuális kultúra: képi közlés.
valamint az internetes felületeken előforduló manipulációs szándékok,
Dráma és tánc: szituációk,
hibás következtetések felismerése.
A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési dialógusok értelmezése.
szándékának felismerése.


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Kommunikációs zavar. Manipuláció.
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Tematikai

egység/

Fejlesztési cél

Órakeret 11 óra

Retorika

A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek értelmezése és

Előzetes tudás

alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált véleménynyilvánítás.


A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazása a
tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban.

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése.
Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges nyelvi,
gondolkodási képességek fejlesztése.



Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok


A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.
A szónok tulajdonságai, feladatai.
A szónoki beszéd kommunikációs funkciói.
A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének

menete

Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
antik szónokok, neves
magyar szónoklatok (pl.

az

anyaggyűjtéstől a megszólalásig.

Kölcsey, Kossuth, Deák).

Az érv felépítése.
Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.



Közéleti
megnyilatkozások

Az érvelési hibák.
A cáfolat módszerei.

retorikája.

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.
A hatásos előadásmód eszközei.

Mozgóképkultúra



Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.

befolyásolás,



A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és eszközei.
szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a
különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés Dráma és tánc: a színpadi

és

médiaismeret: a meggyőzés,

különböző formáiban.
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetekben.

a

hatás

beszéd
retorikai
elemei,
klasszikus
monológok

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása. értelmezése.
bizonyítás,

Matematika:
érvelés, cáfolat.

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvényszéki), alkalmi


Kulcsfogalm
ak/ fogalmak

beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás).
Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése,

a

jóindulat

megnyerése,

témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés).
Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem.
Érvelés, indukció, dedukció.

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Általános nyelvészeti ismeretek

Órakeret 4 óra

Kommunikáció, jelentéstan.

A tematikai egység 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló
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nevelési-fejlesztési

ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.

céljai





Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az Idegen nyelvek:
kommunikáció,
ember elválaszthatatlan egysége.
tolerancia.
A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.
A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb
nyelvtípusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert Vizuális kultúra:
nyelv összetevői.
nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése).

nyelvtípus,
nyelvi

a

vizuális

Nyelvi identitás.
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.


Kulcsfogalma Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló).
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv.
k/ fogalmak

Tematikai
egység/
Pragmatikai ismeretek
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret 7 óra

Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek.


A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző
kontextusokban, különböző cél elérésére.

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési
céljai

Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi szöveg
által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, hogyan képesek
megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani.

A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb udvariassági
formái használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése.



Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a 

Idegen

különféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak
megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve

nyelvi
kommunikáció,
udvariassági formák.

nyelvek:

idegen

megsértésük következményeinek megtapasztalása.
A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe.
Az udvariassági formák használata.



Megnyilatkozás.
Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás.

Kulcsfogalma
Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció).
k/ fogalmak
Deixis.

Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási).

Tematikai
egység/
Szövegalkotás
Fejlesztési cél

Órakeret 9 óra

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.
Előzetes tudás

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete.
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek
ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak megfelelő
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stíluseszközök. alkalmazása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai





Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elektronikus
szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a
közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás.
Esszéírási gyakorlatok.
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett 

Informatika:

szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák
valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás kiegészítésekkel).

szövegszerkesztési,
könyvtárhasználati,

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris
lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli
stiláris különbségének figyelembevételével.

információkeresési
ismeretek.

Az érvelő esszé szerkezete.


Kulcsfogalma Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.
k/ fogalmak

Irodalom 11. évfolyam
Tematikai egység/

Életmű – Arany János

Órakeret

Fejlesztési cél

14 óra
A feladatvállaló szemlélet példájának megismerése. A bűn és bűnhődés erkölcsi
kérdéseinek végiggondolása.
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada,
ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes versforma.

Előzetes tudás

Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel.
Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memoriterek
is).
Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és válaszok
megismerése és értékelése révén az egyéni és közösségi felelősségérzet
növelése.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; korszakjellemző beszédmódok

A tematikai egység
néhány jellegzetes alkotásának összevetése, az életmű főbb alkotói korszakainak,
nevelési-fejlesztési
Arany költői szerepének, költészete jellegének megismertetése. Műelemzés,
céljai
értelmezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és
néhány verses epikai alkotása. Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló
értelmezésének megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések
értelmezésére, kritikus befogadására.


Ismeretek/fejlesztési követelmények

Arany János életműve.

A tanuló

Kapcsolódási pontok
Informatika:

könyvtári

és

Pályaszakaszok (életérzések, költői 
magatartások)
és
jellemző
alkotások.

ismeri az életmű főbb alkotói internetes tájékozódás.
korszakait;
Arany
költői
bűn,
bűnhődés,
szerepét a magyar irodalom Etika:

A

történetében;

romantika

utáni

költőszerep-
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költészetének testvérféltékenység.

lehetőségek és lírai tendenciák.

jellegét;


Jellemző

lírai

tematika (pl.

ars

poeticák), hangnemek, műfajok (pl.
elégiko-óda,
elégia)
és
szerkesztésmód, verstípusok (pl.
időés
értékszembesítés, 
létösszegzés) a nagykőrösi és a
kései költészetben (Letészem a
lantot, Epilogus és legalább még
két-három lírai alkotás).

tisztában van a 19. sz. második
fele
magyar
irodalmának
sajátosságaival, Petőfi és a
népies
stílustendencia
továbbhatásával;
műelemzések során megismeri
Arany jellemző lírai témáit,
műfajait, poétikai megoldásait,
versformáit és néhány verses
epikai alkotását;



megismeri a lírikus és epikus
költőszerep
szembeállítását,
változó megítélését;

különbségek a két balladakorszak 
alkotásaiban (A walesi bárdok és

képes lírai és epikai alkotások
önálló
értelmezésének
megfogalmazására; a Toldi és a
Toldi estéje néhány szempontú

A ballada műfaji sajátosságai;
tematikus és szerkesztésmódbeli

még legalább 1–2 ballada).
A Toldi estéje elemző bemutatása.

összevetésére;


műismereti minimuma: A walesi
bárdok,
Rege
a
csodaszarvasról, Toldi, Családi
kör (memoriterek is), további
egy-két ballada; Toldi estéje;
Letészem a lantot, Epilogus és
még

két-három

lírai

alkotás

(memoriterek is);


képessé
válik
Arany
életművének
bemutatására
(legalább 5-6 lírai alkotás, 2-3
ballada és a Toldi és a Toldi
estéje alapján); a műveiről szóló
vélemények,

elemzések

értelmezésére,
kritikus
befogadására; egy-egy szóbeli
témakörben
kifejtésére,

kijelölt
feladat
memoriterek

tolmácsolására.


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyosa és időmértékes
formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés).

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember Órakeret
8 óra
tragédiája
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A magyar színház történetének néhány sajátossága, drámairodalmunk helyzete a
Előzetes tudás

19. század első felében.
Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége.
Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Transzcendens és materiális
létezés konfliktusa. Annak belátása, hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás

A tematikai egység erősítői az ember életében.
nevelési-fejlesztési
Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének támogatása (a
céljai
tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti tartalmak), sajátos
drámai hősei; többféle világfelfogás egyidejű létezése; a drámai költemény
mibenléte). Műértelmezés többféle megközelítésből.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Madách Imre: Az ember tragédiája A tanuló
– sok szempontú műértelmezés.



Etika;

filozófia:

filozófiai

A drámai költemény műfajának
következménye a szerkezetre és

megismeri a drámai költemény irányzatok a 19. században.
műfaji változatának jellemzőit
és
tánc:
(filozófiai, bölcseleti tartalmak), Dráma
a
mű
sajátos drámai hőseit; többféle színházművészet,

hősökre.
Felépítés

világfelfogás egyidejű létezését; színrevitele,
- értelmezi a művet (lehetőleg játékok.

keret-

(cselekmény-szerkezet:
és

történeti

színek,

dramatikus

többféle megközelítésből);

sorozat).

Problematika, történelemszemlélet,

tájékozódás
a
megismerkedik
néhány Informatika:
Tragédia
hazai
és
nemzetközi
műértelmezéssel, állásponttal;
előadásairól,
lehetőség szerint megtekint egy színházi
színházi
előadást
(vagy fordításairól.

bölcseleti háttér (szabadelvűség és
pozitivizmus).

felvételét), és közös elemzéssel
értékelik az adott interpretációt



és a mű színpadra állításának
lehetőségeit;

személyiségközpontúan
/
lírai 
szerkezet: tematikus, szétválás-

Az idő, tér, anyag szerepe az
emberiség
és
különböző
szellemi irányok történetében.



műismereti
minimuma:
a
Tragédia
(házi
olvasmány)
elemző
feldolgozása
és
memoriter: részlet(ek) a műből,
valamint szállóigévé vált sorok;



alkalmassá

válik

értelmezéseinek
befogadására;
egy

a

mű
kritikus
szóbeli

érettségi témakör anyagának
összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.


Kulcsfogalma Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellenutópia,
pozitivizmus.
k/ fogalmak

Tematikai egység/

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után Órakeret

Fejlesztési cél

(19. sz. második fele)
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11 óra

Romantika és realizmus, kritikus szemlélet, hőstípusok, karrierista hősök,
Előzetes tudás

felesleges hősök, hivatalnokfigurák, regényciklus, analitikus regény; ált. isk.:
impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe.
A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző világlátású
művekben megjelenített témák, élethelyzetek elhelyezése többféle értelmezési
kontextusban, ezáltal az olvasói empátia, az esztétikai és erkölcsi ítélőképesség

fejlesztése.
A tematikai egység
A megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése és
nevelési-fejlesztési
értékelése.
céljai
Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonosságának
felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek értelmezése.
Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői
jegyeinek felkutatására.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A realista és naturalista epika A tanuló
jellemzői (esztétikai elvek, tematika,  felismeri
a
romantika
és
látásmód, stílus- és formajegyek) a
realizmus
együtthatását,
19. század közepétől; a prózaepika
folytonosságát az epikában;
újításai (nézőpontok, síkváltások,
értelmezi
a
realista
és
időszerkezet, polifónia; új műfaji
változatok) a kis- és nagyepikában.

naturalista

stílusirányzat

jellemzőit;


Impresszionizmus, szimbolizmus és
a lírai műnem megújítása (pl. a
személyiség, a lírai közvetlenség 
háttérbe szorulása, a látomás
felszabadítása, objektivizálódás).

megismeri az impresszionista
és (pre)szimbolista európai líra
néhány sajátosságát;
képes egy választott/kijelölt
epikai alkotás (házi olvasmány)
elemző bemutatására a közös
értelmezés után; néhány lírai

Művek,
szemelvények
az
angol/amerikai, francia, német és 
orosz irodalomból (pl. Emily Brontë,
Dickens,
Flaubert,
Zola,
Lev
Tolsztoj,

Dosztojevszkij

alkotás értelmezésére;
beszámolót
készíthet

/

könyvajánlót
egyéni

olvasmányélménye alapján a
korszak szerzőinek műveiből;

alkotásaiból, illetve Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud, Rilke, Whitman)

műismeret: néhány mű / részlet
pl. Emily Brontë, Dickens,

műveiből.
A választott szerzőkhöz, művekhez

Flaubert,
Lev
Tolsztoj,
Dosztojevszkij
alkotásaiból,

kapcsolódó fogalmi ismeretek.

illetve

Baudelaire,

Rimbaud,

Rilke, Whitman műveiből;


alkalmassá válik a korszakról, a
szerzőkről,
művekről
szóló
vélemények
kritikus
befogadására, egy lehetséges
szóbeli tétel kifejtésére.
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Vizuális

kultúra;

ének-zene:

impresszionizmus,
szimbolizmus más művészeti
ágakban.



Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, polifonikus
regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költészet, kötetkompozíció,
hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív líra, tárgyvers.

Tematikai egység/

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a Órakeret

Fejlesztési cél

19. sz. második felében

7 óra

Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvitás,
középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, Shakespeare,
Előzetes tudás

Molière).
A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). Arisztotelészi
dramaturgia.
A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok értő és felelős
megítélése, például az élethazugság témakörének morális vonatkozásai különböző

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

művekben. A férfi-női társadalmi szerepek megértése.
A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának megvitatása, két
jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai
sajátosságaik bemutatása.
A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. Dramatikus
játékok.



Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Dráma

Az európai dráma és színház a 19. A tanuló
sz. második felében – a korszak 
drámairodalmának újdonságai és
két drámai alkotás, két szerző
dramaturgiája.



Egy drámai mű elemzése a 19.
század második feléből (pl. Ibsen:
Babaszoba/Nóra vagy A vadkacsa 
–
az
ibseni
dramaturgia
sajátosságai, pl. az
szerkesztésmód
középponti

analitikus 
felújítása,
szimbólumok

alkalmazása,
reformátorok
és
rezonőrök, hangnemkeveredés stb.; 
a szerző problémafelvetése, pl.
házassági válság, élethazugság).
Egy
Csehov-mű
elemző
bemutatása (pl. Ványa bácsi,
Három nővér).
A csehovi dramaturgia sajátosságai
(pl. a drámaiság fogalmi változása;
drámaiatlan/lírai dráma; főszereplő-



megismeri a romantika utáni színháztörténet.
drámatörténet néhány jellemző
Etika:
a
tendenciáját;

tánc:

szerzői

etikai
elemzi két jelentős szerző egy- problémafelvetések
megvitatása,
egy
alkotását,
újításaik szempontú
figyelembevételével,
bemutatja értékelése.
dramaturgiájuk sajátosságait;
megismer néhány álláspontot a
művek értelmezéséhez;
lehetőség szerint megtekint egy
színházi
előadást
(vagy
felvételét), és közös elemzéssel
értékelik az adott interpretációt;
lehetőség szerint kidolgoznak
egy-egy jelenetet az elemzett
művekből;
műismereti minimuma: egy dráma
a 19. század második feléből és
Csehov egy drámája;



és

alkalmassá

válik

értelmezéseinek
befogadására;
érettségi

egy

témakör
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a

művek
kritikus
szóbeli

anyagának

,

konfliktusok

és

cselekmény-

összeállítására

nélküliség; csoportképek/cselekvésképtelenség;
párhuzamos
monológok/fedett
ironikus látásmód);

és

az

abban

megjelölt feladat kifejtésére.

dialógusok,
új műfaji

változatok, új játékstílus.


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, élethazugság.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: Órakeret
Mikszáth Kálmán
10 óra
Arany János életműve. Madách: Az ember tragédiája.

Előzetes tudás

Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent Péter
esernyője); Gárdonyi Géza művei.
Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–nő,
szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). Az elbeszélő és
állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben.

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések felvetését is
A tematikai egység jelentheti.
nevelési-fejlesztési
A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése:
céljai
sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség továbbhatása, a
líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány darabja).
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a
novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfigyelése, egy
regény sok szempontú megközelítése.


A 19. század második felének 
magyar irodalmából néhány szerző 
és mű(részlet) ismerete.
Vajda János alkotói

helyzete,

költészetének jellemzői (legalább.
egy műve, pl. Húsz év múlva, A
századvég

A tanuló

Etika:

néhány

műveiben

jellemző

tendenciáját (Petőfi és
népiesség továbbhatásával);

és

Mikszáth

erkölcsi
kérdések
tisztában van a 19. sz. második felvetett
fele
magyar
irodalmának megvitatása, pl. a kapcsolatok
sajátosságaival,
ismeri
a világa, törvény és lelkiismeret.
korszak

vaáli erdőben, Az üstökös).
A

Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

a Filozófia: a létre vonatkozó
kérdések, etika, erkölcsfilozófia.

századelő 
novellisztikája
(műelemzési
lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei,
Gárdonyi,
Tömörkény,
Bródy

megismeri a Petőfi és Ady közti,
a
földrajzi
tér
Arannyal részben párhuzamos Földrajz:
líra helyzetét; Vajda és az Ady regionális szerveződése, a
fellépése előtti költők (pl. Mikszáth-regény/ek topológiája.

Sándor műveiből).

Reviczky, Komjáthy) szerepét;


Mikszáth alkotásainak jellemzői,
témák, motívumok
és
műfaji

a századvég novellisztikájának
néhány darabját értelmezve

változatok az életművében;

fejleszti
készségét;

írásművészetének
stílusszintézise.

ismeri Mikszáth helyét a magyar
regényirodalom
történetében,

sajátosságai, 
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novellaelemzési

A jó palócok novelláinak világa

alkotásmódjának

(legalább két mű elemzése).
Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce

képes egy
szempontú

ostroma, A Noszty fiú esete...)

jellemzőit;

regényének sok
megközelítésére,

sok

saját álláspont kifejtésére és
adott
szempontú,
önálló

szempontú megközelítéssel, pl.
műfaji
változat;
szerkezet,

novellaértelmezésre;
lehetőséget kap beszámoló /

jellemábrázolás,

könyvajánló készítésére egyéni

elemző

értelmezése,

elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésformák,
hangnemek;
problematika
(pl. 
megkésettség, dzsentriábrázolás).

olvasmányélménye alapján;
műismereti minimuma: Vajda
János egy műve; Mikszáth egy
regénye (házi olvasmány) és
két novellája;



alkalmassá válik
értelmezéseinek

a

művek
kritikus

befogadására;
egy
szóbeli
érettségi témakör anyagának
összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke

Előzetes tudás

A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar
irodalma.
Az

európai

és

magyar

irodalmi

hagyományok

Órakeret
7 óra

és

modernség

irányainak

összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfelvetései.
A tematikai egység
Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések együttese.
nevelési-fejlesztési
Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban
céljai
megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák (Freud, Bergson) néhány
jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne tájékozódni.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; A tanuló
szerkesztési
elvek,
szerkesztők,  felismeri a Nyugat jelentőségét
kritikusok, nemzedékek; célkitűzések;
a magyar kultúrtörténetben;
filozófiai és stílusirányzatok hatása,
alkalmazza
a
nemzedékmegismertetése.
Juhász

Gyula

költészetének 
sajátosságai (pl. impresszionizmus,
nosztalgia, emlékezés, legalább egy
műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt;
életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai 

korszakolást
tanulmányai során;

Vizuális kultúra; ének-zene:
impresszionizmus,
szimbolizmus,
szecesszió
más művészeti ágakban.

későbbi
Informatika:

tudja a korban megismertetett dokumentumtípusok,
stílusirányzatok,
filozófiai, hivatkozás.
lélektani
iskolák
(Freud,
Filozófia:
életfilozófiák,
Bergson) néhány jellemzőjét;
műismereti minimuma: Juhász időproblémák.
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Gyula egy műve, Tóth Árpád

lagzi).

egy-két műve.
Tóth

Árpád

lírájának

jellemzői;

tematikája,
hangnemei,
formái
(magányélmény,
elégikusság,
impresszionizmus stb., legalább egykét műve, pl. Hajnali szerenád, Esti
sugárkoszorú,

Elégia

egy

rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó
éjszakát!).
Egy

folyóirat

(időszaki

kiadvány)

periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek
visszakeresése, hivatkozása.


Kulcsfogalm Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.
ak/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Életmű – Ady Endre

12 óra

A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn
Annak elfogadása, hogy a nemzethez kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és
módon jelentkezhet. Hazaszeretet és haladás kérdései. Az etikai és művészi lét

konfliktusai.
A tematikai egység Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe,
nevelési-fejlesztési
költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző köteteire,
céljai
szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a
képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló
vélemények, elemzések értelmezésével is.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Ady Endre életműve.
A tanuló
Kötet- és cikluskompozíció; költői  ismeri az életmű főbb alkotói
szerepvállalás,
az
innováció
korszakait; Ady helyét, költői
szándéka.
szerepét a magyar irodalom
Klasszikus

modernség,

szecessziós-szimbolista látásmód; a
versritmus megújítása.

Meghatározó korszakok (pl. költői
indulás, világháború), kötetek (pl. Új 
versek, A halottak élén), témák,
motívumok (pl. magyarság, istenes,
létharc, látomásszerű tájvers, ars
poetica; élet-halál, hajó, ugar ) 

történetében;
jellegét;

Történelem,
állampolgári
társadalmi
városiasodás,

társadalmi
és
ismeretek:
modernizáció,
a
modern

költészetének újságírás.

kultúra:
tisztában van a 20. eleji magyar Vizuális
illusztrációk,
irodalom sajátosságaival és a
dokumentumok.
megújítás szándékával;
műelemzések során megismeri
Ady
jellemző
köteteit, Földrajz:
szerkesztési módszereit, lírai topológiája.
témáit, poétikai megoldásait;
képes önálló versértelmezések
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Adykorabeli

Ady-emlékhelyek

alapján

megfogalmazására;

jellemző alkotásainak értelmezése 
A Sion-hegy alatt; Góg és Magóg

műismereti minimuma: A Sionhegy alatt; Góg és Magóg fia
vagyok én...; Kocsi-út az

fia vagyok én...; Kocsi-út az
éjszakában és még 4-5 mű

éjszakában és még 4-5 mű

(memoriterek is), pl. Párisban járt az
Ősz; A magyar ugaron; Harc a 
Nagyúrral; Hunn, új legenda;

(memoriterek is) és ált. isk.;

Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt
lovas;
Emlékezés
egy
nyár-

(legalább 10 lírai alkotás
alapján); a műveiről szóló

éjszakára

vélemények,

stb.,

esetleg

publicisztikája is).

képessé válik az Ady-életmű
jellemzőinek
bemutatására

elemzések

értelmezésére,
kritikus
befogadására; egy-egy szóbeli
témakörben
kifejtésére,

kijelölt
feladat
memoriterek

tolmácsolására.


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Klasszikus
modernség,
szecessziós-szimbolista
kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

látásmód,

tagoló

vers,

Órakeret
8 óra

Portré – Móricz Zsigmond

Realista és naturalista epika, Móricz legalább egy műve, pl. Hét krajcár vagy Légy
jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska
Annak felismerése, hogy a különböző élethelyzetek, emberi kapcsolatok ábrázolása

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai



mögött a nemzet sorsáért való aggódás húzódik. A paraszti létforma morális
kérdései.
Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése, alkotások több
szempontú megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására,
megvitatására.
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Móricz

alkotásainak

írásművészetének
naturalista
és

sajátosságai; 
realista

ábrázolásmódja.
Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 
dzsentri; szegénység) és műfaji
változatok

(novella,

Mozgóképkultúra

jellemzői, A tanuló

elbeszélés,

és

ismeri Móricz helyét a magyar médiaismeret: Móricz-művek
epika történetében (Nyugat; népi filmes, televíziós adaptációi
írók mozgalma, Kelet Népe); (pl. Pillangó, Égi madár,
Rokonok,
Barbárok,
alkotásmódjának jellemzőit;
képes néhány alkotásának sok Árvácska).
szempontú
megközelítésére,
saját álláspont kifejtésére és

történeti példázat, idill-típusú regény
stb.).

adott
szempontú,
műértelmezésre

Novelláinak világa (legalább két mű
elemzése, pl. Tragédia, Szegény

(novellaelemzések
megfogalmazására);

emberek, Barbárok).

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri,

lehetőséget kap beszámoló /
könyvajánló készítésére egyéni
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önálló

Rokonok, Sárarany, Az Isten háta

olvasmányélménye alapján;

mögött) elemző értelmezése, sok 
szempontú megközelítéssel, pl.

műismereti minimuma: Móricz
egy regénye (házi olvasmány) és
két novellája;

műfaji
változat;
jellemábrázolás,

szerkezet,
elbeszélés- 
technika, nézőpont, közlésformák,
hangnemek,
írói
előadásmód;
problematika

(pl.

vívódó

hősök,

a

művek
kritikus

befogadására;
egy
szóbeli
érettségi témakör anyagának
összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.

dzsentri-ábrázolás).


alkalmassá válik
értelmezéseinek

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma.

Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Tematikai egység/

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
5 óra

Stílusirányzatok a századfordulón.
Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd irodalomban.
Mondandó és esztétikum harca.

A tematikai egység Annak belátása, hogy az új művészi jelenségek befogadásában nyitottság és
nevelési-fejlesztési
kritikus szemlélet egyszerre szükséges.
céljai
A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, programok szándékainak,
esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása. Dokumentumok megvitatása
a magyar avantgárd sajátos helyzetéről, Kassák szerepéről.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Világirodalom
irányzatok.

–

Vizuális
kultúra;
és
megismeri a 20. sz. eleji mozgóképkultúra
stílusirányzatok létrejöttét, a médiaismeret: az avantgárd a
csoportok,
programok képzőművészetekben

avantgárd A tanuló


Formabontás és formaépítés (közös
tendenciák a stílusirányzatokban).

szándékait,
Futurizmus,

expresszionizmus,

szürrealizmus: néhány szemelvény 
az
egyes
irányzatok
dokumentumaiból, illetve néhány
irodalmi alkotás (pl. Marinetti,
Majakovszkij; Trakl, G. Benn;

esztétikai

poétikai megoldásait;

a magyar avantgárd sajátos konstruktivizmus, dada); az
expresszionista és szürrealista
helyzetét, Kassák szerepét.
filmművészet.

Apollinaire, Éluard műveiből).
A

jellemzően

irányzatok

nem

elveit, (futurizmus, expresszionizmus,
szürrealizmus,
kubizmus,

irodalmi
(kubizmus,

konstruktivizmus,
dada,
stb.)
néhány célkitűzése, formajegye. A
magyar avantgárd sajátosságai, az
aktivizmus programja; Kassák Lajos
szerepe
(egy-két
művének
ismerete, pl. Mesteremberek; A ló
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meghal...).


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, szabad vers,
szimultanizmus, önműködő írás, képvers.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Életmű – Kosztolányi Dezső

8 óra

Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.
Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi hátterének

megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A személyiség, az
A tematikai egység
egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szolidaritás.
nevelési-fejlesztési
Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összpontosító
céljai
műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab értelmezése. A
kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kosztolányi Dezső életműve.
A tanuló
Pályaszakaszok, életérzések, költői  ismeri az életmű főbb alkotói
magatartásformák;
világkép,
korszakait; Kosztolányi helyét,
művészetfelfogás
(homo
szerepét a magyar irodalom
aestheticus); stílusirányzatok
impresszionizmus,
expresszionizmus);

viszonya

(pl.

anyanyelvhez.

társadalmi
és
ismeretek:

urbanizáció,
sajtó.

kulturális

élet,

történetében; írásművészetének
Mozgóképkultúra

jellegét;
az 

Történelem,
állampolgári

és

Kosztolányitisztában van a Nyugat első médiaismeret:
nemzedéke tevékenységével, művek filmes feldolgozásai.
jelentőségével;

kisgyermek panaszai); Számadás-

filozófia:
filozófiai,
műelemzések során megismeri Etika;
Kosztolányi jellemző lírai témáit, lélektani irányzatok, pl. a
poétikai megoldásait; kis- és freudizmus és hatása.

kötet; kis- és nagyszerkezetek; ars

nagyepikájának néhány jelentős

poeticák;legalább 4 lírai alkotás,
köztük: Hajnali részegség, Halotti 
beszéd.

darabját;

Jellemző lírai tematika; hangnemek, 
műfajok, versciklusok (pl. A szegény

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.)
és

novellaciklusok

(Esti

Kornél- 

novellák).
Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes

képes lírai és epikai alkotások
önálló
értelmezésének
megfogalmazására;
műismereti
minimuma:
Kosztolányi egy regénye és két

elemző

novellája; lírai alkotásai (ált. isk.
memoriter
is),
Hajnali

értelmezése,
sok
szempontú
megközelítéssel, pl. műfaji változat;

részegség, Halotti beszéd és

Anna,

Pacsirta)

szerkezet,
jellemábrázolás,
elbeszéléstechnika,
nézőpont, 
közlésformák,
hangnemek,
írói
előadásmód; problematika.

még egy-két műve (memoriter
is);
képessé válik a Kosztolányiéletmű
jellemzőinek
bemutatására (legalább 4 lírai
alkotás, egy regény, két novella
alapján); a műveiről szóló
vélemények,
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elemzések

értelmezésére,

kritikus

befogadására; egy-egy szóbeli
témakörben
kijelölt
feladat
kifejtésére,
tolmácsolására.


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Tematikai egység/

memoriterek

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan.

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula

Órakeret

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

6 óra
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem,
Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.

részlet;

karcolat,

paródia;

esetleg:

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember önértelmezésében.
A tematikai egység A szereplőkkel, szituációkkal való azonosulás és mérlegelő kétség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a
céljai
korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, műválasztás,
műértelmezések, összehasonlító elemzések.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Karinthy kisepikájának jellemzői 
választott novella (pl. A cirkusz; 
Találkozás
egy
fiatalemberrel;
Barabbás) és a Tanár úr kérem
karcolatgyűjtemény

darabjai

alapján.
Humorfelfogása (humoreszkjei).

Mozgóképkultúra
és
Huszárik
kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a médiaismeret:
korszakban (újságírás; Nyugat, Zoltán Szindbádja.
illetve csoporthoz nem tartozás); Karinthy műveinek filmes
ismeri alkotás- és látásmódjuk adaptációi, műveinek előadóA tanuló

művészeti példái.

jellemzőit;


Irodalmi karikatúrák (néhány, már
megismert szerző /mű és paródiája)
az Így írtok ti szemelvényei alapján.

képes
néhány
alkotás
értelmezésére,
műelemzések Történelem,
kritikus
befogadására,
saját állampolgári
álláspont kifejtésére és adott urbanizáció,
önálló Budapesten.

szempontú,
Krúdy Gyula írói világa, egyéni

műmegközelítésre

hangja legalább egy Szindbádnovella alapján (pl. Negyedik út,

novellaelemzések
megfogalmazására);

Ötödik út); anekdotikusság, az idő 
és az emlékezés formaalkotó

képessé válik összehasonlító
elemzésekre (párnovellák, pl. A jó
tanuló felel / A rossz tanuló felel;

szerepe.

(pl.

A Krúdy-művek atmoszférájának,
témáinak, alakjainak, motívumainak

ellentétesek, pl. Magyar dolgozat

megidézése (stílusimitációk, pl.
Márai Sándor: Szindbád hazamegy;

paródiája

/ Röhög az egész osztály); mű és
összevetésére);

novellaciklus
és
összehasonlító elemzésére;

Huszárik Zoltán: Szindbád).


film

műismeret: Karinthy (választható
valamely műve); Krúdy egy
novellája.
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társadalmi és
ismeretek:
városi

élet



Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.

Magyar nyelv 12. évfolyam
Tematikai

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Nyelv és társadalom

Órakeret 10 óra

A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi tudatosság,
egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek.
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete.
A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és véleményalkotás a
nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és nyelvművelés).

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési
céljai

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet
nyelvhasználatának azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási szövegek
jellemzőinek megfigyelése.

Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, valamint az
információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatásának megfigyelése, érvek,
adatok értelmezése.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi sokszínűség, 
nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő
nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés elvei és feladatai.

Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek:

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma.

bevándorló
magyarság,
szórványmagyarság



A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk.



A köznyelv jellemzői, használati területe.



A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző
használati köre, szókincse.

történelmi nemzetiségek,

kialakulásának történelmi,
társadalmi
okai,
tendenciái.



A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk,
Mozgóképkultúra
és
funkciójuk.
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi médiaismeret: az információs
társadalom,
mediatizált
megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői.
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai,
kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései.


tendenciái,

a nyelvhasználat.

A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. Földrajz: a
tagolódása.
szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása.

nyelv

területi

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a
nyelvhasználatra.
Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma.
Nyelvváltozat.


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, irodalmi nyelv,
dialektus, szociolektus).
Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.
Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv.
Szleng, argó.
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Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség.

Tematikai
egység/
Nyelvtörténet
Fejlesztési cél

Órakeret 10 óra

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány alapvető

Előzetes tudás

kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, nyelvjárások.


A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése.



Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ
nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerzett tudás
összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi tanulmányokkal.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről kialakított
elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan nyelvrokonítástól, de
nyitottság az újabb tudományos kutatások irányában.




Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a 
magyar nyelv jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a

rokonságának

magyar

bizonyítékai,

története,

kutatói.

A

nyelvrokonság

bizonyítékainak tudományos eszközei.
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek.

nép

vándorlásának története,
nyelvemlékek, kódexek.

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb
nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar
Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek
(pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) megismerése,
használata.
Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.
A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái.
A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb
állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja.
A mai nyelvállapot néhány jellemzője.
Nyelvtípus, nyelvcsalád.
Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.


Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor.
Kulcsfogalma
Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány).
k/ fogalmak
Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó.
Nyelvújítás, ortológus, neológus.
Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet.

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Ismeretek a nyelvről

Órakeret 11 óra

A tanult anyanyelvi ismeretek.

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési
céljai

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és
a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása.
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Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 

Történelem,társadalmi és

nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése.

állampolgári
ismeretek;
etika; filozófia; idegen
nyelvek:

a

nyelvről,

a

nyelvhasználatról szerzett
ismeretek.


Kulcsfogalm
ak/ fogalmak

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelentés, nyelv és
társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás.

Irodalom 12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Életmű – Babits Mihály

10 óra

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom.
A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófétai küldetés

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő, a magyarság sorsát
egyetemes horizontba helyező művek megismerése.
Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése,
műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai megoldások
feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar
irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. A kreativitás, a képzelőerő, a
képzettársítási képesség fejlesztése.



Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Babits Mihály életműve.
Pályaszakaszok, kötetek,



Vizuális kultúra: Babits- portrék.

A tanuló

költői 
magatartásformák (pl. pályakezdés;
világháborúk ideje; kései költészet);

ismeri az életmű főbb alkotói
adattárak
korszakait;
Babits
helyét, Informatika:
internetes
közlés,
(pl.
szerepét a magyar irodalom és

életérzések,

a

világkép,

értékrend,

művészetfelfogás (homo moralis); a
bölcseleti,
filozófiai
érdeklődés 
hatásai. Magyarság és európaiság.

Nyugat

irodalomtörténet-írói,

műfordító

tevékenysége.

írásművészetének jellegét;
tisztában van a Nyugat első Etika; filozófia: filozófiai, etikai
nemzedéke tevékenységével, irányzatok és hatásuk.
műelemzések során megismeri
Babits jellemző lírai témáit,
poétikai megoldásait és a Jónás
könyvét;


Stílusirányzati sokszínűsége (pl.
impresszionizmus,
szecesszió,

képes Babits-művek
értelmezésének
megfogalmazására;

szimbolizmus);
klasszicizálás, 
antikizálás;
hagyomány
és

műismereti minimuma: Esti
kérdés, Ősz és tavasz között és

modernség egysége.

a

történetében; Nyugat).

jelentőségével;
Szerepe a Nyugat mozgalmában; 
irodalmi kapcsolatai; esszé- és

és

önálló

még egy-két műve (memoriter
is) és a Jónás könyve;
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Jellemző lírai tematika, költői 
magatartás (békevers, pl. Húsvét
előtt; a prófétaszerep elutasítása
vagy vállalása, pl. Mint különös
hírmondó);
versszerkezetek,
hangnemek, formák, motívumok
gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz és
tavasz

között);

ars

poeticus

alkotások (pl. A lírikus epilógja;
Cigány a siralomházban; Csak

képessé válik a Babits-életmű
jellemzőinek
bemutatására
(legalább négy lírai alkotás); a
műveiről szóló vélemények,
elemzések
értelmezésére,
kritikus befogadására; egy-egy
szóbeli

témakörben

kijelölt

feladat kifejtésére, memoriterek
tolmácsolására.

posta voltál).
A választott művekhez kacsolódó
fogalmi ismeretek (pl. gyászdal,
tárgyias

költészet,

ditirambus,

könyörgésvers).
A
Jónás
könyve,

mint

az

ószövetségi példázat parafrázisa.
Jónás és az Úr magatartása.
Nyelvhasználati
összetettség.


és

Kulcsfogalma
k/ fogalmak

hangnemi

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Életmű – József Attila

Órakeret
15 óra

József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, memoriter is); művek
az 5–8. évfolyamról (memoriter is).


Szerepköltészet és költői szerepek. Az esztétika hatása az önismeretre, a
személyiség harmóniájának útjai. Igény és képesség az ízlés önálló
fejlesztésére. Egyén és közösség viszonyrendszerének ellentmondásossága.
Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség és az egyénre

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

vonatkozó lételemzés egyszerre van jelen az életműben. Az életmű főbb
alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot alkalmazó megismertetése.
József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében;
írásművészetének jellege. A komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás,
a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai megoldások
feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések megfogalmazására, vélemények,
interpretációk befogadására.



Ismeretek/fejlesztési követelmények

oldal 153 / 830

Kapcsolódási pontok


Pályaszakaszok, életérzések, költői 
magatartásformák (pl. Tiszta szívvel;

A tanuló

Tudod, hogy nincs bocsánat); világkép,
költészetfelfogás (pl. Ars poetica;

szerepét a magyar irodalom

József Attila életműve.

Stílusirányzatok (pl. expresszionizmus, 
szürrealizmus,
Medáliák)
és
(pl.

újnépiesség)


képes önálló versértelmezések
megfogalmazására;

Óda; Nem emel föl); gondolati 
költészet 1932-1934 között (pl. Téli

műismereti minimuma: 5-6 mű

Reménytelenül;

A

város

peremén); kései költészet (közéleti, pl.
Levegőt; A Dunánál; Hazám; szerelmi,
pl. Nagyon fáj; tragikus önsors versek,
pl. Karóval jöttél; Talán eltűnök 
hirtelen...).
Versszerkezetek,
verstípusok,
témák,

hangnemek,

motívumok

(pl.

éjszaka,
külváros,
gazdagsága.

formák,
gyermek,
bűntudat)

Komplex költői képek (síkváltások).
Hatása a későbbi költészetre (pl.
Pilinszky, Nagy László).
A választott művekhez kapcsolódó
fogalmi

ismeretek

(pl.

Ének-zene:

megzenésített

költemények.

(8.
évfolyamig,
memoriterekkel);
valamint
Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy
nincs bocsánat és még 4-5
műve (memoriter is);
képessé

válik

az

életmű

bemutatására
lírai alkotás

jellemzőinek
(legalább 12

alapján); a műveiről szóló
vélemények,
elemzések
értelmezésére,
kritikus
befogadására; egy-egy szóbeli
témakörben

kijelölt

kifejtésére,
tolmácsolására.

feladat

memoriterek

freudizmus,

agitatív vers, szegényember-vers,
szonettkoszorú).


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

és

műelemzések
során
filozófia:
korabeli
megismeri
József
Attila Etika;
és
hatásuk;
jellemző lírai témáit, poétikai irányzatok
filozófiai
kérdésfelvetések.
megoldásait;

Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj;

éjszaka,

könyvtári

ismeri az életmű főbb alkotói internetes tájékozódás József
korszakait; József Attila helyét, Attila dokumentumokról.
történetében;
írásművészetének jellegét;

Thomas Mann üdvözlése).

stílustendenciák
hatása.

Informatika:

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás.

Tematikai egység/

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és Órakeret

Fejlesztési cél

a kortárs irodalomban

Előzetes tudás

Avantgárd irányzatok.

oldal 154 / 830

8 óra

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai
kérdéseinek értelmezése
Annak tudatosítása, hogy a modern korban ember és világ lehetőségeire,
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

problémáira sokféle válasz születik, ezek megítélése és értékelése erkölcsi
felelősséget igényel.
A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése.
Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák,
történeti, kulturális kontextusok megvitatása.

Az önálló olvasóvá válás

támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek
önálló feldolgozására és megosztására.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Mozgóképkultúra
Epikus
művek
(szemelvények, A tanuló
részletek a kis- és nagyepikából)
 megismeri
a
20.
századi médiaismeret:
pl. Kafka (pl. Az átváltozás);
irodalom néhány meghatározó feldolgozások.
Thomas Mann (pl. Tonio Kröger /
tendenciáját;
Mario és a varázsló; Bulgakov: A  ismer néhány jellemző, jelentős
Mester és Margaríta; Camus (pl.:
Közöny); Orwell (pl. Állatfarm /

20. századi epikus művet,
részletet (pl. Bulgakov, Camus,

1984);
Faulkner,
Hemingway,
Hrabal, I. B. Singer, Szolzsenyicin

Faulkner, Hemingway, Hrabal,

alkotásaiból és kortárs művekből.

Kafka, Thomas Mann, Orwell, I.
B.
Singer,
Szolzsenyicin

A választott
tematikája,

alkotásaiból) és kortárs szerzők
epikai és lírai alkotásait;

szerzők jellemző
kérdésfelvetése;

formanyelvi,
sajátosságai.

szóhasználati 

ismeri egy kiemelkedő lírikus
portréját, egy-két művét (pl. T. S.

Művek és adaptációik összevetése.
Lírai
alkotások
(szemelvények, 
részletek).

Eliot);

Legalább egy lírikus látásmódja 
egy-két
művének
elemző
megközelítésével (pl. T. S. Eliot).

lehetőséget
kap
olvasmányélményeinek

képes önálló műértelmezések
megfogalmazására;
saját

előadására
ajánlás).

(műbemutatás

/

Neoavantgárd,
posztmodern,
montázstechnika, abszurd.

családregény,

objektív

A választott szerzőkhöz, művekhez

és
filmes

kacsolódó fogalmi ismeretek (pl.
intellektuális
költészet,
mitologizálás,

mitoszregény,

dokumentum-irodalom,
egzisztencializmus).


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

parabola,
líra,

vezérmotívum,

Tematikai egység/

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs Órakeret

Fejlesztési cél

drámairodalom néhány törekvése

Előzetes tudás

Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája.

oldal 155 / 830

6 óra

A színházi hatásrendszer befogadása. A társadalmi, közösségi és egyéni
konfliktusok hátterének megértése, a morális gondolkodás és ítéletalkotás kortárs
A tematikai egység
műveken elemzése során. Annak elfogadása, hogy a művekben megjelenített
nevelési-fejlesztési
konfliktusok átélése, megítélése segítséget ad a saját életproblémák
céljai
felismerésében és megoldásában. A színház és a dráma alakulása, jellegzetes
tendenciák. A drámai történetmondás sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata.


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Dráma és tánc: színháztörténet,
A 20. századi és/vagy a kortárs A tanuló
drámairodalom egy-két jellemző  megismeri a 20. századi színházművészet.
tendenciája
és/vagy kortárs dráma és
(pl. az epikus dráma, abszurd
színház
néhány
jellemző
dráma, egzisztencialista dráma,
groteszk
színház,
amerikai 
drámairodalom köréből).

tendenciáját;
elemez egy-két jelentős 20.
századi vagy kortárs alkotást,

drámai

újításaiknak (vagy a hagyomány
és
újítás
kettősségének)

művekből,
pl.
Brecht
(pl.
Koldusopera/Kurázsi
mama;

figyelembevételével; bemutatja
dramaturgiájuk sajátosságait;

Beckett: Godot-ra várva; Ionesco: A 
kopasz énekesnő; Dürrenmatt (pl.

megismer néhány álláspontot a
művek értelmezéséhez;

Az

lehetőség szerint megtekint egy
színházi
előadást
(vagy

Szemelvények,

öreg

fizikusok);

részletek

hölgy

látogatása/A 
szerző,
mű

egy

középpontba állítása.

felvételét), és közös elemzéssel
értékelik az adott interpretációt;

A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek (pl.
epikus
színház,
elidegenítő

lehetőség szerint kidolgoznak
egy-egy jelenetet az elemzett
művekből;

effektusok,

alkalmassá válik
értelmezéseinek

tézisdráma, 
abszurd dráma, példázatosság,
groteszk komédia, paradoxon).


song,

Kulcsfogalma
k/ fogalmak

a

művek
kritikus

befogadására.

Epikus színház, abszurd dráma.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
8 óra

Portré – Radnóti Miklós
Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története.
A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború alatt.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai



Azonosulás azzal a magatartással, amely különbséget tesz a hazához,
közösséghez való tartozás és az adott, emberellenes politika között.
A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. Versszervező elvek
felismerése és értelmezése. Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák
több szempontú megközelítése. Az esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
oldal 156 / 830

Kapcsolódási pontok

Radnóti Miklós portréja.

Történelem,

A tanuló

életmű
egysége 
munkaszolgálat,

Életút
és
(haláltudat,

lágervers; idill és tragikum). A kor
jellemzői (pl. Töredék), Radnóti
tragédiája
és
költői
magatartásformái (jóság, tiltakozás, 
lázadás, emlékezés, emberség,
hazaszeretet, pl. Nem tudhatom, 
hitvesi költészet, pl. Tétova óda,

rá tett hatásával;

Levél a hitveshez).

még két műve;

Jellemző

műfajok,

Radnóti kapcsán alkalmassá
válik legalább 4 alkotásának és

sajátosságai

(avantgárd,

témák, 
életérzések
költészetében;
műveinek
formai
és
stiláris
szabad

vers, klasszicizálás stb.).
Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és
legalább még egy mű alapján, pl.
Negyedik ecloga). A Tajtékos ég és

társadalmi

és

ismeretek:
tisztában
van
Radnóti állampolgári
életművének jellegével; a költő munkaszolgálat, munkatábor.
helyével, szerepével a magyar
irodalom történetében; Vergilius Földrajz: emlékhelyek, Radnóti
felismeri
jellemző
versformáit;

életének, sorsának topológiája.
műfajait,

műismereti minimuma: Nem
tudhatom, Hetedik ecloga és

a
műveiről
szóló
véleményeknek, elemzéseknek
az

értelmezésére;

egy-egy

szóbeli témakör kifejtésére;
memoriterek tolmácsolására.

a bori notesz (pl. Erőltetett menet,
Razglednicák).


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica.

Tematikai egység/

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Órakeret

Fejlesztési cél

Weöres Sándor, Ottlik Géza

Előzetes tudás

A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert
életműve vagy portréja.
Az erkölcs, egyén és

A

tematikai

egység

nevelési-fejlesztési
céljai

16 óra

közösség viszonyának

kérdései lírai és prózai

alkotásokban. Annak belátása, hogy a magyar irodalom sokféle művészi törekvés
egysége.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra
jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése. A
kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására.



Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Mozgóképkultúra
Szabó Lőrinc költészetének jellege, A tanuló
pl. a Lóci-versek, Az Egy álmai; a  tisztában van az adott 20. médiaismeret: Bódy
Semmiért
egészen
és
századi szerzők életművének Psyché.
versciklusainak (pl. a Tücsökzene)
jellegével; az alkotók helyével,
néhány darabja alapján.
Weöres

Sándor

költészetének 

és
Gábor:

adattárak,
szerepével a magyar irodalom Informatika:
honlapok, önálló tájékozódás
történetében;
műismereti minimum: Szabó L., pl. a Márai-és az Ottlikoldal 157 / 830

tematikus és formai változatossága
(pl. a Rongyszőnyeg; Magyar
etüdök
alapján);
gondolati
költészete;
stílusutánzatai

Lőrinc egy-két műve, Weöres
Sándor egy-két műve; Pilinszky
János Harmadnapon és még

szerepversei,
(pl.
a
Psyché

János

tükröződése
alkotásmódjának,

egy műve;


szemelvényei).
Pilinszky

Weöres S. (ált. isk. is); Szabó kultuszról.

választhat: Márai Sándor egykét alkotása; Ottlik Géza egyik

világlátásának

műve;

költészetében; 
poétikai

a szerzők kapcsán alkalmassá
válik
a
műveikről
szóló

megoldásainak,
motívumainak
sajátosságai (a Harmadnapon és
még egy műve alapján, pl.
Négysoros, Francia fogoly, Harbach
1944, Apokrif stb.).

véleményeknek, elemzéseknek
az
értelmezésére;
egy-egy
szóbeli
témakör
kifejtésére
(érettségi
követelményrendszer);
memoriterek tolmácsolására.

Márai Sándor életműve néhány
epikus szemelvény alapján (pl. Egy
polgár vallomásai; A gyertyák
csonkig égnek; Napló); esszérészlet
(pl. Füves könyv) és lírai alkotás
(Halotti

beszéd)

alapján;

az

emigráns léthelyzet hatása.
Ady Endre publicisztikájából részlet
(pl.
Ismeretlen
Korvin-kódex
margójára,
Kosztolányi
Dezső
esszérészlet (pl. Ábécé a fordításról
és
ferdítésről),
Illyés
Gyula
esszérészlet (pl. Puszták népe)
Ottlik Géza: Iskola a határon - sok
szempontú regényértelmezés.
A választott szerzőkhöz, művekhez
kacsolódó fogalmi ismeretek.


Kulcsfogalma Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.
k/ fogalmak

Tematikai egység/

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Órakeret

Fejlesztési cél

Nagy László

Előzetes tudás

Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló feldolgozására.

12 óra

oldal 158 / 830

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a
kapcsolatos vélemények megosztására.
A tematikai egység Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés
nevelési-fejlesztési
változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg.
céljai
Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a magyar
irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek
megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy mű korabeli és mai hatása
(pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces novellák).


Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Mozgóképkultúra
és
Illyés Gyula lírájának sajátosságai A tanuló
az Egy mondat a zsarnokságról és  tisztában van az adott 20. médiaismeret:
Örkény
más műve alapján (pl. Bartók,
műveinek
filmes
adaptációi.
századi szerzők életművének
Koszorú); az irodalmi szociográfia
jellegével; az alkotók helyével,
műfaja,

részletek).

szerepével a magyar irodalom Informatika: internetes közlés,
adattárak –önálló tájékozódás.
történetében;

Németh László egy regénye (pl. 
Iszony) vagy egy drámája (pl. II.

műismereti minimuma:
Gyula egy műve;

József; A két Bolyai).

továbbá választhat: Németh
László egy műve; Örkény István

Nagy

l.

Puszták

László

alkotásmódja

népe



költői
(pl.

(vagy

világa,

népiesség,

hosszúénekek,
montázstechnika,
képrendszer, portrévers, képvers)
egy-két műve alapján (pl. Himnusz
minden időben, Ki viszi át a 
szerelmet;
József
Attila!;
Menyegző).

Illyés

néhány műve; Nagy László egykét műve; esszérészlet Illyés
Gyula,

Németh

László

műveiből;
a szerzők kapcsán alkalmassá
válik
a
műveikről
szóló

Örkény István groteszk látásmódja

véleményeknek, elemzéseknek
az
értelmezésére;
egy-egy

néhány egyperces novella és / vagy
a Tóték alapján. A választott

szóbeli

szerzőkhöz, művekhez kacsolódó
fogalmi ismeretek.


témakör

kifejtésére

(érettségi
követelményrendszer);
memoriterek tolmácsolására.

Kulcsfogalma

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, képvers, groteszk

k/ fogalmak

látásmód, egyperces novella.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Művelődéstörténeti,
irodalomtörténeti
tájékozódás
–
Órakeret
Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából
8 óra
(választható szerzők, művek)
A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látásmódok).
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Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a
kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom sokféleségének,
határokon átnyúló egységének megbecsülése.
Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, csoportok,
szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak kulturális, irodalmi
törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú epikai, lírai művek, továbbá
esszék elemzése, értelmezése.



Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Informatika: internetes közlés,
Választás
alapján
művek, A tanuló
szemelvények 20. századi:
 tisztában van a választott 20. irodalmi adattárak és honlapok.
századi szerzők életművének
 szépprózai alkotásokból, pl.
Gion Nándor, Mészöly Miklós,
Nyirő József (pl. Úz Bence,
Kopjafák), Szabó Magda (pl.

jellegével; az alkotók helyével,

Abigél), Sánta Ferenc (pl. 
Sokan voltunk), Sütő András

megismeri
a
század
irodalmának néhány törekvését,
sajátosságát
(nemzeti

műveiből;




lírikusok

munkásságából,

szerepével a magyar irodalom
történetében;

pl.

konzervatív irodalom, népi írók

Áprily Lajos, Dsida Jenő,
Nemes Nagy Ágnes, Orbán

mozgalma, határon túli magyar
és emigráns irodalom);

Ottó, Sinka István, Szilágyi 
Domokos egy-két műve;

választhat
műajánlást

értekező
prózai
művekből,
esszékből, pl. Nemes Nagy 
Ágnes, Szerb Antal és mások
műveiből, például Szabó Dezső

olvasmányélményei alapján;

Adyról írt esszéiből.
Művelődés- és irodalomtörténeti
tájékozódás: a nemzeti konzervatív

műelemzést
/
egyéni

a szerzők kapcsán alkalmassá
válik
a
műveikről
szóló
véleményeknek, elemzéseknek
az
értelmezésére;
egy-egy
szóbeli

témakör

kifejtésére,

memoriterek tolmácsolására.

irodalom, a népi írók mozgalma, a
határon túli és emigráns irodalom.
A választott szerzőkhöz, művekhez
kacsolódó fogalmi ismeretek.


Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti konzervatív
irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői szerep; Kárpát-medencei,
erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”.

Tematikai egység/

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható Órakeret

Fejlesztési cél

szerzők, művek)

Előzetes tudás

A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái.

4 óra
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Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a
kapcsolatos vélemények megosztására.
A tematikai egység Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körülöttünk levő
nevelési-fejlesztési
világ megértését és megítélését.
céljai
Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a fogalmi
műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről szóló vélemények,
elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több szempontú bemutatása.
Kertész Imre Sorstalanság című regényének feldolgozása.


Ismeretek/fejlesztési követelmények

Szemelvények a kortárs szépprózai A tanuló
művekből, 

alkotásokból,
lírai
esszéirodalomból.

A kortárs dráma és színház világa
(egy választott mű elemzése).

Irodalmi

díjak

és

díjazottak

Nobel-díjas:
Kertész
Sorstalanság című regénye).

(a

Imre

az



irodalmi

könyvtári
adatbázisok,
kritikai folyóiratok között.

tánc:

a

kortárs

alkotók helyével, szerepével;

és

médiaismeret: az elektronikus

megismeri a kortárs irodalom tömegkommunikáció és az
néhány
törekvését, irodalom kölcsönhatásának új
sajátosságát, a posztmodern, jelenségei.
Informatika: a digitális közlés

példái.
választhat
műelemzést/műajánlást egyéni
olvasmányélményei alapján;



értelmez egy kortárs drámai
alkotást (lehetőleg megtekinti
színházban/felvételről);



információkat szerez a kortárs
irodalmi életről (könyvünnepek,

és

blogok,

Önálló
olvasmányválasztás
szempontjai, indoklása, értékelése,
mások
értelmezése.

és

digitális irodalom, hangoskönyv

A választott szerzőkhöz, művekhez
kacsolódó fogalmi ismeretek.
Tájékozódás

Dráma

tisztában
van
a
kortárs színház irányzatai, példái.
irodalomból választott szerzők
életművének
jellegével;
az Mozgóképkultúra

fogalmát;

Kortárs irodalmi élet.

Kapcsolódási pontok

sikerkönyvek); irodalmi díjakról
(pl. Kertész Imre Nobel-díjas
Sorstalanság című regényéről);

szempontjainak


a szerzők kapcsán alkalmassá
válik
a
műveikről
szóló
véleményeknek, elemzéseknek
az
értelmezésére;
egy-egy
szóbeli témakör kifejtésére,
memoriterek tolmácsolására.



Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, digitális
közlés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Regionális kultúra

Előzetes tudás

A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek.
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Órakeret
2 óra

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori értékeivel, a

A tematikai egység

regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, nemzeti identitás. Eligazodás,
tudás- és tapasztalatszerzés a tájegység/település/kerület/iskola stb. kulturális,

nevelési-fejlesztési
céljai

A

irodalmi hagyományairól, irodalmi emlékhelyeiről.
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

régió,

tájegység,

Vizuális

település, A tanuló

kultúra;

hon

és

kerület, iskola kulturális, irodalmi, 
múltbeli és jelen hagyományai (pl.
kisebbségi
irodalom,
folklór,

földrajz;
tisztában van a tájegység / népismeret;
társadalmi
és
település / kerület / iskola stb. történelem,
kulturális,
irodalmi állampolgári ismeretek: régió,

múzeum, színház stb.);
az ide kötődő, ehhez kapcsolódó

történelmi
hagyományaival, ismer irodalmi tájegység,
emlékezet, hagyomány.
emlékhelyeket;

szerző(k) irodalmi műve(i).

Irodalmi emlékhelyek (szülőház,

a tematika kapcsán alkalmassá

emlékszoba,

kiállítás,

múzeum,

temető, színház stb.).
A választott tárgyhoz kapcsolódó

civil
témakör Társadalomismeret:
(érettségi társadalom, a lokális kulturális
szerveződések jelentősége.
követelményrendszer).
válik egy
kifejtésére

szóbeli

fogalmi ismeretek.


Kulcsfogalma

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az irodalom

k/ fogalmak

„földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az irodalom határterületei

Órakeret
4 óra

Előzetes tudás

Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, slágerszöveg.
Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Felismerése
annak, hogy az irodalom többféle regiszter magában foglal; a köztük való választás
esztétikai-erkölcsi igényességet is jelent.
Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság változó

A témakör nevelésifogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő megbeszélés az ízlésről,
fejlesztési céljai
annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet kultúraalkotó szerepének
megfigyelése. Más kultúrák megismerésének igénye. Az érvelő képesség, a
retorikai tudás továbbfejlesztése. Példával való bizonyítása, hogy az irodalom
egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változó hagyomány.


Ismeretek/fejlesztési követelmények

A szórakoztató irodalom típusai, A tanuló
hatáskeltő eszközei és sajátos 
műfajainak jellemzői (pl. fantasyirodalom, detektívregény,
lektűr; dalszöveg).

sci-fi, 

Az

filmes

irodalom

filmen;

feldolgozások.
Film-

és

könyvsikerek,

Kapcsolódási pontok
Vizuális

kultúra:

tisztában van az irodalmiság művészet.
változó fogalmával;
megérti az ízlés kontextuális Mozgóképkultúra
médiaismeret:
függőségét;



alakul igénye és képessége az feldolgozások,
kultúra.
ízlés önálló fejlesztésére;



fejlődik
esztétikai

médiatudatossága,
és
művészeti Ének-zene:
fogyasztásának
tudatossága;

divatjelenségek.

és
filmes
mediatizált

a

zenei szubkultúrák.
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kortárs

zene
jelenségei,


Az irodalmi ismeretterjesztés főbb
nyomtatott és elektronikus műfajai.
A választott témához kapcsolódó
fogalmi ismeretek.


választhat
műelemzést/műajánlást egyéni Társadalomismeret: a kulturális
olvasmányélményei/filmélmény fogyasztás társadalmi jellemzői;
értékviták.

ei alapján;
a tárgykör kapcsán alkalmassá
válik a jelenségekről/művekről
szóló
véleményeknek,
elemzéseknek
az
értelmezésére; egy-egy szóbeli
témakör kifejtésére.



Kulcsfogalma
k/ fogalmak

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra,
ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció.

kultusz,

divat,

irodalmi

A tanuló felismeri és értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az
audiovizuális, informatikai alapú szövegeket. Az értő, kritikus befogadáson
kívül önálló szövegalkotás néhány publicisztikai, audiovizuális és informatikai
hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg
összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.
Követelmény a szövegelemzési, szövegértelmezési jártasság a tanult leíró
nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásával és az
elemzés kiterjesztése a szépirodalmi szövegek mellett a szakmai-tudományos,
publicisztikai,

közéleti

(audiovizuális,

informatikai

alapú)

szövegek

feldolgozására, értelmezésére is.
A tanuló rendszeresen használja a könyvtárat, a különféle (pl. informatikai
technológiákra épülő) információhordozók használata, annak a képességnek
elsajátítása, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és önállósággal
A

fejlesztés

várt

eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

igazodjanak el az információk világában; értelmesen és értékteremtően
tudjanak élni az önképzés lehetőségeivel.
Bizonyítja különféle szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai
jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.
Képes olvasható, rendezett írásra.
Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a megfelelő
hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a művelt köznyelv
(regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes
felismerni és értelmezni az attól eltérő nyelvváltozatokat.
A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. önéletrajz,
motivációs levél).
Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.
Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a
grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási
jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.
Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi
állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos
összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról,
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történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés
kapcsolatának tudatosítása.
Képes
memoriterek
szöveghű

tolmácsolására,

szövegmondással.
Képes szövegek

és

kapcsolatainak

tudatos,

különbségeinek

kifejező

felismerésére,

értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi és
irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek
alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek
megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben
megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő
bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához
hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére,
következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző
műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az
olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is
meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az
követésére,

irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására,
megvitatására,
összehasonlítására,
eltérő
vélemények

megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására
írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és
stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi
tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
Be tud mutatni műveket, alkotókat a 20. század magyar és világirodalmából,
továbbá a kortárs irodalomból.
.
Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú
értelmezésére, összevetésére.

Idegen nyelv
Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös Európai Referenciakerettel (a
továbbiakban: KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése.
A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a
világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval,
amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.
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A korszerű idegennyelv-oktatás a
nyelvhasználó
valós szükségleteire
épül,
ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek
során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a
cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A
feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek.
Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi
szükségessé, ezért ezeket integráltan kell tanítani.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint
nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy
írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a
nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható
ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens
nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és
forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek.
Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabályokkal, amelyek a nemek,
korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide
tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának
szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag
könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának,
kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet és elősegítheti
az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív
feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a movációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az idegen
nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja
a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti
nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nat hangsúlyozza a tantárgyközi integráció fontosságát.
Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében
szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás
olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében
is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási
stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat
önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.
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A szakgimnáziumokban a fentieknek megfelelő általános nyelvoktatáson túl a tanulók a képzési
irányuknak és nyelvi szintjüknek megfelelő szakmai tartalmakkal is megismerkednek a célnyelven. A
szakmai nyelv integrálása már a kezdetektől erősítheti a tanulók motivációját, és hozzájárulhat ahhoz,
hogy nyelvtudásuk és szaktudásuk kölcsönösen erősítse egymást, így sikeresebbé váljanak a
pályafutásuk során.
A Nat bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott
követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a Nat-ban azok a
nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi
követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex
fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A Nat által az egyes képzési szakaszokra
minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv
Második idegen nyelv

4.
évfolyam,
minimumszint
KER-szintben
nem
megadható
–

8.
évfolyam,
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

A2

B1

–

A2

Az elérendő célokat és nyelvi szinteket a kerettanterv kétéves képzési szakaszokra bontva határozza
meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a
kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel.

Első
nyelv

idegen

Második
idegen nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam

12. évfolyam

KER-szintben
nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1/B2

-

-

-

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem
mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a
kerettantervbe.
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Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Nat-ban
megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az
anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, a szövegértelmezés, a szóbeli és írásbeli kommunikáció
számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanulása
során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület
erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres
nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása
segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv használata. Az önálló tanulás képességének
kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interneten található autentikus
szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a
hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik
a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek,
szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat.
Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról
magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az
önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. A szakgimnáziumokban a szakmai
nyelvi tartalmak integrálása is segíthet az önálló nyelvtanulóvá válásban.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének,
igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A nyelvtanulás
ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget
nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker
másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció,
összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el
egymástól; a hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig
integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem
szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, ebben találhatók a más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok. Az együttműködés a tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák,
témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült, melyet a középiskolák általános
képzésének sokfélesége indokol (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az ajánlott témák
feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény helyi tantervével
összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi
kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Szem előtt kell tartani azt
is, hogy az idegen nyelvek tanulásának célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv birtokába
jussunk, így az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok mellett más kultúrákat
is megismerjenek és elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak
próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem anyanyelve a célnyelv.
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A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott
kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés tartalma elnevezésű cella olyan
tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható, így ezek
követelményként is felfoghatók. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a
tartalomba.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából
kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KERszinthez.
9–10. évfolyam
Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a
Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi
tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és
ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi
fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Jó, ha
a helyi idegen nyelvi tanterv kitér a szakgimnázium képzési irányának megfelelő kapcsolódási
pontokra is.
Ebben a képzési szakaszban a Nat fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és
környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozásával valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban,
hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban,
később, a szakmai pályafutás során, az eligazodásban és a boldogulásban.
A Nat alapján a középiskolában biztosítani kell, hogy a tanulók folytathassák általános iskolában
megkezdett nyelvi tanulmányaikat. Az új iskolába sok helyről érkező tanulók tudása azonban minden
bizonnyal heterogén. Így – bár a középiskolai kerettanterv az 5–8. osztály kerettantervére épül –
szükség van egy nyelvi szintfelmérésen alapuló, szintre hozó szakasz beépítésére is.
A szakgimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála
harmadik szintjére, azaz a B1 tudásszintre, de minimum az A2/B1 szint határára, azaz a B1 mínusz
szintre. Ez biztosítja, hogy megfelelő fejlődés valósuljon meg az általános iskolai tanulmányok után
eltelt két év alatt, ugyanakkor lehetőséget ad a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség
szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembe vételére. Megfelelő alapul
szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a középiskolai tanulmányok
végén minimumként előírt B1 szintre. Szakközépiskolában a tanulóknak egy idegen nyelvet kell
tanulniuk, de megfelelő feltételek mellett be lehet vezetni a második idegen nyelv oktatását is.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tartalmak,
tárgyak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. A
szakgimnáziumokban a tanulók idegen nyelven is ismerkednek az intézmény profiljának megfelelő
szakmai tartalommal. Ennek két alapvető módja lehet: a tanulók a nyelvi órákon dolgoznak fel
egyszerű szakmai tartalmakat, illetve a szakmai órákon is megjelenhet a célnyelv. A nyelvórákon a
szakiránynak megfelelő, egyszerű szakmai tartalmak megjelenhetnek például a felhasznált
szövegekben, a szókincs fejlesztésében és a témakörök feldolgozása során, valamint egyes
kommunikációs helyzetek is adaptálhatók szakmai szituációkra. Mind a nyelvtanár, mind a szakmai
tanárok segíthetnek abban, hogy az érdeklődő tanulók megtalálják a tanult szakiránnyal kapcsolatos,
nyelvi szintjüknek megfelelő tartalmakat, forrásokat. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli
általános és szaknyelvi jellegű nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló
nyelvtanulóvá válás útján.
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Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe kell
vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a
kortárscsoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó
és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és
fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív
visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. A választott
szakma idegen nyelvi feldolgozása minden nyelvi szinten lehetséges. Az új, a szakmában közvetlenül
használható nyelvi tartalom is vonzóbbá teheti a tanulók számára a nyelvtanulást.
Készségek és fejlesztésük
Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik a
bemeneti szinten.
A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a minimumstandard
leírása.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
A2, azaz a tanuló már megérti az alapszókincset és bizonyos nyelvi

Előzetes tudás

fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a rövid,
világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét.
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a

rendszeresen előforduló, számára ismerős témákról;
A tematikai egység képes megérteni egy beszélgetés során a
nevelési-fejlesztési
megfogalmazott érveit két beszélő esetén;
céljai

résztvevők

világosan

képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott hangzó
anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak,
ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.

A fejlesztés tartalma
Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid, köznyelvi stílusú beszéd vagy
előadás főbb pontjainak megértése.
Egyszerű műszaki információk megértése.
Részletes, összetett útbaigazítás követése.
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése.
Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű hangfelvételek
lényegének megértése.
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak
felismerése.
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak
jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk
keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés; ismétlés, magyarázat kérése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai
iránynak megfelelő tartalommal is: közlemények, beszámolók, párbeszédek, instrukciók, üzenetek,
útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, videók.
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Fejlesztési egység

Szóbeli interakció
A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál
az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról.

Előzetes tudás

Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol kiszámítható,
mindennapi helyzetekben.
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról.
A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán
módon boldogulni;

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni
A
tematikai
egység érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban;
nevelési-fejlesztési céljai
ismeri a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és egyre
kevesebb zökkenővel alkalmazza ezeket;
stílusában,
regiszterhasználatában
képes

alkalmazkodni

a

kommunikációs helyzethez.
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy
magyarázatát kérve.
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés,
boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség).
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit
csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam stb.).
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk
beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos
(pl. boltban, postán, bankban).

helyzetek

kezelése

kevésbé

begyakorolt

helyzetekben

is

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés.
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása.
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése – időnként segítség
igénybevételével.
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások
bevonása, a beszélgetés lezárása.
A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása.
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események)
megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás.
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása.
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat
ismerős kontextusokban.
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata.
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A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése.
Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai
iránynak megfelelő tartalommal is.
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások,
interjúk, viták.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más
emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról.
A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő
témakörökben kifejezze magát;

A tematikai egység tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni;
nevelési-fejlesztési
képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és
céljai
szükség szerinti módosítására;
képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő
pontossággal kifejtse.
A fejlesztés tartalma
Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok
többnyire lineáris összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire
lineáris összekapcsolásával.
Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása.
Történet elmondása.
Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról.
Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős
helyzetekben a mondanivaló kifejezésére.
Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására.
Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia
alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai
iránynak megfelelő tartalommal is: leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érvelés,
előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása,
versek, mondókák, rapszövegek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a
szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében.
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Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű,
ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben.
A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez
A tematikai egység
kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett
nevelési-fejlesztési
szövegeket;
céljai
Képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét.
A fejlesztés tartalma
Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg
kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben.
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is.
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt
érvelő szövegekben.
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben.
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése.
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés
során.
A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének
kikövetkeztetése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai
iránynak megfelelő tartalommal is: utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató
szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és
elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai,
ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek.

Fejlesztési egység

Íráskészség
A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek
közvetlen szükségletekre,
információkra vonatkoznak.

Előzetes tudás

élményekre,

eseményekre

Ismerős témákról gondolatait írásban
összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki.

egyszerű

és

konkrét

kötőszavakkal

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta
alapján az őt érdeklő, ismert témákról.
A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni
ismert, hétköznapi témákról;
tud írásban beszámolni
A

tematikai

egység

nevelési-fejlesztési céljai

eseményekről,

élményeiről,

érzéseiről,

benyomásairól és véleményéről;
képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni;
tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját
ötletről;
minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő
szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető
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stílusjegyeinek követésével.

A fejlesztés tartalma
Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló
elemek lineáris összekapcsolásával.
Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).
Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben.
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással.
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak,
tanároknak).
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés.
Életrajz írása.
Lényegre koncentráló leírás készítése.
Tényszerű információk összefoglalása.
Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet
készítése.
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás.
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben
megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és
helyesírási sajátosság alkalmazása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet,
paródia írása, illetve átírása).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor).
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai
iránynak megfelelő tartalommal is: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák;
hagyományos és elektronikus képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMSek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű
információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, illetve
tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó
instrukciók;

egyszerű

ügyintéző

levelek/e-mail-ek

(pl.

tudakozódás,

megrendelés,

foglalás,

visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid
leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák.

11–12. évfolyam
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Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba – tartalmát és céljait tekintve – minden
egyéb kulcskompetencia és a Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A szakgimnáziumi
tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük
lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig
széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. A szakgimnáziumi évekre egységesen
meghatározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók
meg az idegen nyelvek oktatása során a Nat-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan
fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. Emellett a helyi idegen nyelvi tantervnek
célszerű kitérnie a szakgimnázium képzési irányának megfelelő kapcsolódási pontokra. Ennek
megvalósítását segíti, ha a nyelvtanárok élő kapcsolatot alakítanak ki a szakmai tanárokkal. A
nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12.
évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik általános
és szakmai nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy
munkájuk során, egész életükön át.
Egy idegen nyelvből a szakgimnázium 12. évfolyamának végére az európai hatfokú skála (KER)
negyedik szintjére, azaz a B2 szintre jutnak el a tanulók, de minimum a B1 nyelvi szintre. A 12.
évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését,
követelményeit, elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során
használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve
gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi és
szakmai tartalmak célnyelvi feldolgozására. A szakgimnáziumokban tudatosítani kell a tanulókban azt,
hogy a nyelvismeret segít választott képzési irányuk, szakmájuk jobb megismerésében. A nyelvórák,
illetve a szakmai tárgyak keretein belül érdemes lehetőséget biztosítani arra, hogy a tanulók
megtalálják a szakmai érdeklődésüknek megfelelő célnyelvi tartalmakat az iskolában és azon túl is.
Ezeken az évfolyamokon már összetettebben, magasabb szinten dolgozható fel idegen nyelven a
választott képzési irány szakmai tartalma. Ez a közvetlenül használható nyelvi tartalom vonzóbbá
teheti a nyelvtudás fejlesztését és a nyelvtanulás folytatását az iskola befejezése után is.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti utolsó
tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges
készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet,
például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, követelményeket
feltáró feladatokkal.
Készségek és fejlesztésük
Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik a
bemeneti szinten.
A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a minimumstandard
leírása.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a

Előzetes tudás

számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.
Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az
érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag
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lassan és érthetően beszélnek.

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról, képes megérteni egy
beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveit több beszélő
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

esetén is,
képes megérteni fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban,
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési
köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően
beszélnek,
képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek
általános vagy részinformációinak megértésére.

A fejlesztés tartalma
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.
A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése,
amennyiben a beszéd világos és kiejtése ismerős. Mindennapi társalgásban a világos beszéd
követése szükség esetén visszakérdezések segítségével.
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.
Telefonbeszélgetésben a lényeges információk megértése.
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek megértése.
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az
események közvetítik.
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló
ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének
kikövetkeztetése.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai
iránynak megfelelő tartalommal is: hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek,
instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos
szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció
B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi
élet legtöbb helyzetével.

Előzetes tudás

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó
témákról; boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben.
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik

a

kommunikációs helyzethez.
A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is
A
tematikai
egység önállóan boldogulni,
nevelési-fejlesztési céljai
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni érdeklődési
körébe tartozó és általános témákról is,
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ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs
forgatókönyveket,
stílusában, regiszterhasználatában tud alkalmazkodni a kommunikációs
helyzethez,
az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és
kommunikációs
kezdeményezésére,

helyzetekben
képes
viszonylag zökkenőmentes

kommunikáció
fenntartására és

lezárására vizuális és verbális segédanyagok alapján.
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság,
aggodalom, öröm.
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása.
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere,
álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire.
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban (például zene, film, könyvek).
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata.
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése.
Utazások során felmerülő feladatok (például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a
hatóságokkal külföldi látogatás során).
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz,
reklamáció.
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni).
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek
megadása orvosnál).
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása,
beszélgetés lezárása.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése,
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi
megfelelőik semleges stílusban történő használatával.
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események)
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása.
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat.
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata.
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció.
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai
iránynak megfelelő tartalommal is: társalgások, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások,
interjúk, viták.
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Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben be

Előzetes tudás

tudja mutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait,
iskoláját stb.
A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre,
tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának

tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség szerinti
A
tematikai
egység módosítására,
nevelési-fejlesztési céljai
képes egy gondolat vagy probléma lényegét pontosan kifejteni,
képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott
témakörökben
és
kommunikációs
helyzetekben
önálló
megnyilatkozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) vizuális és
verbális segédanyagok alapján.
A fejlesztés tartalma
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris
összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris
összekapcsolásával.
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása.
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása.
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén.
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat.
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé
begyakorolt helyzetekben.
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel.
Önellenőrzés és az önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai
iránynak megfelelő tartalommal is: leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag
alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok,
instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése
B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, az

Előzetes tudás

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait.
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő
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stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését
a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni.
A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt,
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket,
képes ilyen szövegekben a gondolatmenetet megérteni,

A
tematikai
egység
követi az írott véleményt, érvelést, képes ezekből a lényeges
nevelési-fejlesztési céljai
részinformációkat kiszűrni,
képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos
általános vagy részinformációinak megértésére.
A fejlesztés tartalma
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven írott szövegekben,
például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban.
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is.
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben.
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres
írásbeli kommunikációt tudjon folytatni.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése.
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során.
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve
több szövegből.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során.
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a
szövegösszefüggés alapján.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai
iránynak megfelelő tartalommal is:
utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend,
prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír,
beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények,
egyszerű irodalmi szövegek.
Fejlesztési egység

Írás
B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket
fogalmaz ismert, hétköznapi témákról.
Írásban
beszámol
eseményekről,
benyomásairól és véleményéről.

Előzetes tudás

élményeiről,

érzéseiről,

Írásbeli interakciót kezdeményez, fenntart és befejez.
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját
ötleteiről.
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével.
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A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról,
írásban be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről,
benyomásairól és véleményéről, valamint véleményét alá tudja
támasztani,
képes hatékony írásbeli interakciót folytatni,
A
tematikai
egység tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez
nevelési-fejlesztési céljai
tartozó szövegből, illetve saját ötleteiről,
képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket
létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek
alkalmazásával;
jártasságot szerez a középszintű érettségi íráskészséget mérő
feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt kritériumok
alkalmazásában.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet.
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak).
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés.
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése.
Riport, cikk, esszé írása.
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
Saját ötletekről jegyzet készítése.
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való
rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása.
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése.
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata.
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és
helyesírási sajátosság).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, paródia
írása, illetve átírása).
Írásos minták követése és megtöltésük aktuális tartalmakkal.
Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor).
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai
iránynak megfelelő tartalommal is: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák;
hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMSek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű
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információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, illetve
tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó
instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás,
visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid
leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapek, rigmusok, dalszövegek, rövid
jelenetek, paródiák.
ANGOL NYELV
9. évfolyam
Témakör

Kapcsolódási pontok

1.Kapcsolatfelvétel

Etika: társas kapcsolatok

- bemutatkozás: személyes adatok közlése
- bemutatás
- országok, nemzetiségek
- számok
2. Személyes vonatkozások, család

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor,

- színek

ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet.

- személyes használati tárgyak
- család, családi viszonyok
- külső jellemzés
- ruházat
3.Mindennapos élet

Földrajz: településtípusok.

- idő, időbeosztás
- napirend, rutin cselekvések, tevékenységek
- városi közlekedés, közlekedési eszközök
- házimunkák, vásárlás
4. Lakóhely

Történelem,

társadalmi

és

állampolgári

- házunk: helységek, berendezési tárgyak
- városi élet

ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és

- útbaigazítás

városom.

5.Ételek

Technika, életvitel és gyakorlat: család és

- alapvető ételek, élelmiszerek
- zöldségek, gyümölcsök

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek.

környék hagyományai, az én falum, az én

- étkezés otthon, étteremben
- bevásárlás
- étkezési szokások
6.Aktív életmód

Földrajz: éghajlat, klíma

- foglalkozások, munka
- szabadidős programok
- időjárás

Biológia

- állatok, házi kedvencek
7.Múltunk

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor,
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- élettörténetek

ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet.

- múltban történt események
- vészhelyzetek
8.Nyaralás
- úti cél

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési

- közlekedési eszközök

fenntarthatóság,

- utazási előkészületek
- évszakok

közlekedésben.

ismeretek,

közlekedésbiztonság,
környezettudatosság

a

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek
és vallások, egyes meghatározó jellegű országok
turisztikai jellemzői.
Ajánlás az éves óraszám felhasználására:
Témakör

óraszám

1.Kapcsolatfelvétel

15

2.Személyes vonatkozások, család

19

3.Mindennapos élet

16

4.Lakóhely

18

5.Ételek

14

6.Aktív életmód

18

7.Múltunk

18

8. Nyaralás

14

Szabadon felhasználható:

12



Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei,

hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.)
és/vagy


Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy


Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák
készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában

Összesen:

144

Fejlesztési célok és feladatok készségenként
Fejlesztési egység: hallott szöveg értése
Előzetes tudás:

oldal 181 / 830

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az
anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak.
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

felismerni az angol nyelv hangjait
megérteni és követni az osztálytermi cselekvésekre és munka megszervezésére vonatkozó
egyszerű és rövid tanári utasításokat

-

megérteni a köszönési formákat
kiszűrni a rövid dialógusokból a személyes információkat (név, telefonszám, cím, e-mail cím)

-

megérteni az emberek közötti kapcsolatokat, viszonyokat
rövid szövegekben azonosítani tárgyakat és azok tulajdonságait (szín, minőség, érték)

-

leírás alapján azonosítani embereket
megérteni egy utcai közvélemény-kutatást (kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat)

-

megérteni telefonbeszélgetést (beazonosítani a szereplőket, összekapcsolni a szereplőket

-

cselekvésekkel)
beazonosítani a tárgyak térbeli elhelyezkedését

-

megérteni az útbaigazítást, helyeket megjelölni a térképen
megérteni a dialógusok lényegét

-

megérteni egy vendéglőben elhangzott rendelést
megérteni ételek, italok árát

-

következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan

-

megérteni rövid események, történések lényegét
megérteni rövid események, történések konkrét információit

-

alapvető stratégiákat alkalmazni (például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése)

-

kihallani számokat, adatokat, mennyiségeket
összekapcsolni beszélőket az eseményekkel, történésekkel, tárgyakkal, stb.

-

megérteni egy lakásra vonatkozó információkat

-

eseményeket, képeket időrendi sorrendbe tenni

Szövegtípusok, szövegforrások:
-

közlemények,
párbeszédek (formális és informális stílusban)

-

monológok, rövid, összefüggő, autentikus beszéd

-

telefonbeszélgetés
közvélemény-kutatás

-

útbaigazítások
bevásárló lista

-

éttermi megrendelő lap
hirdetések, reklám

-

üzenetrögzítő
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Fejlesztési egység: szóbeli interakció
Előzetes tudás:
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, motiváció.
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

megérteni a konkrét, mindennapos kifejezéseket
megérteni a személyére vonatkozó kérdéseket

-

válaszokat adni a személyére vonatkozó kérdésekre (név, lakóhely, foglalkozás, hogylét,
család, stb.)

-

részt venni egyszerű beszélgetésekben
bemutatkozni, bemutatni másokat

-

az üdvözlést és az elköszönést használni

-

érdeklődni mások hogyléte felől
reagálni mások közléseire

-

alkalmazni a betanult szófordulatokat
megérteni és információt adni személyekről

-

megérteni és információt adni tárgyakról (szín, méret, tulajdonos)
információt adni számokról, mennyiségekről, adatokról

-

következtetni hiányzó információra

-

információt cserélni szabadidős tevékenységekről (pl. tv programokról)
útbaigazítani, útbaigazítást megérteni

-

információt cserélni lakásról berendezési tárgyakról és azok térbeli elhelyezkedéséről
információt cserélni eseményekről, történésekről

-

közvélemény-kutatást végezni az osztálytársak körében
információt cserélni ételekről

-

szerepjátékban részt venni: étteremben, boltban, állásközvetítőnél, utcán

-

lebonyolítani egyszerű telefonbeszélgetéseket: meghívás
javaslatot tenni közös programra és javaslatra reagálni

-

múltbeli eseményekről érdeklődni és eseményekről beszélni
véleményt kifejteni, tetszést, nem-tetszést nyilvánítani: ételek, sportok, tevékenységek

-

meghívni, meghívásra reagálni

Szövegfajták, szövegforrások:
- rövid társalgás,
- rövid tranzakciós és informális párbeszédek,
- szerepjátékok,
- betanult jelenetek
- telefonbeszélgetés
- kérdőív
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Fejlesztési egység: összefüggő beszéd
Előzetes tudás:
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, motiváció.
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

önmagáról beszélni
emberekről beszélni

-

tárgyakról beszélni
leírni embereket a külsejük alapján

-

következtetni emberek napirendjére
történetet elmesélni

-

élménybeszámolót tartani

- egyszerű szövegeket megjegyezni és visszamondani
- dalok, versek szövegeit megtanulni és emlékezetből felidézni
Szövegtípusok, szövegforrások:
-

dalok,
versek,

-

rövid történetek

Fejlesztési egység: olvasott szövegértés
Előzetes tudás:
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és az első idegen nyelven.
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős neveket, szavakat és
egyszerű fordulatokat, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavakat felismerni

-

egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatát megérteni, például
hirdetésekben, plakátokon vagy étlapon

- egyszerű, írott, képekkel támogatott útbaigazításokat, útleírásokat követni
- nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseket megérteni
Szövegtípusok, szövegforrások:
-

hirdetések

-

névjegykártyák
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-

prospektusok
reklámok

-

útbaigazítások

-

újság- és magazincikkek
programfüzet

-

filmcímek, filmbeszámolók
blog (munka)

-

jegyzetek
naplóbejegyzés

-

kvíz

-

e-mail, levél
interjú

-

weboldal

Fejlesztési egység: íráskészség
Előzetes tudás:
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást
illetően esetleg már kialakult attitűdök.

Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

szavakat és rövid, jól olvasható szövegeket másolni

-

listát írni
kitölteni egy űrlapot személyes adatokkal

-

bemutatkozni
bemutatni a családját

-

leírni egy személyt

-

bekezdést írni egy napjáról
összehasonlítást írni mások napirendjéről

-

bemutatni a lakóhelyet írásban
étkezési szokásokról beszámolni egy bekezdésben

-

baráti e-mailt írni
bekezdést írni mások tevékenységeiről

-

bekezdést írni mások életéről

-

e-mailt írni a nyaralási tervekről
képeslapot írni

Szövegtípusok, szövegforrások:
-

képeslap,

-

e-mail,

-

baráti levél,
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-

bekezdés,
üzenet,

-

nyomtatvány,

-

űrlap

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél:
-

rövid választ igénylő feladatok
párosítás

-

mondat- vagy szöveg kiegészítés

-

feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül)
sorrend felállítása

-

igaz / hamis állítások

Kommunikációs eszközök A1
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás

Excuse me.

Pardon?

Köszönés

How do you do?

How do you do?

Good morning.
Hello Tom.

Good morning.
Hello Mary.

Hello, how are you?
Hi!

Very well, thank you. And how
about you?
Hi!

Elköszönés

Goodbye.
Bye-bye!

Goodbye.
Bye!

Good night.
Take care.

Good night.
Thanks. Bye!

Köszönet és arra reagálás Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
Bemutatkozás, bemutatás My name is…

Not at all.
You are welcome.
No problem.
Don’t mention it.
Hello.

May I/Can I/ Let me introduce myself.
Hi!
May I/Can/ Let me introduce you to Rosy? Pleased to meet you. Nice to
meet you.
Érdeklődés hogylét iránt How are you feeling today?
és arra reagálás
What’s the matter?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks. Not very well, I
am afraid.

Bocsánatkérés
reagálás

és

arra I am sorry. I am very sorry.
I beg your pardon.
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That’s all right.
It doesn’t matter. Never mind.

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas/New year/Birthday!

Happy Christmas /New Year/

és arra reagálás

Birthday!
Thank you.

Many happy returns (of the day)
Congratulations!

Thank you, the same to you.
Telefon felvétele

Oxford, five oh two double one.

Hello,

this

is

Ms

Brown

speaking.
Telefonon bemutatkozás

Hello, this is Mary Smith speaking.

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés, és arra What do you think? How do you like it?

I think it is rather strange. I

reagálás

like it.

Valaki

igazának

elismerése
ismerése
Egyetértés,

és

el

egyet

az You are right. You are wrong.
nem
nem Do you agree?

OK.

értés

What’s your opinion?
How do you feel about it?

All right.
I think he’s wrong/right.

Tetszés, nem tetszés

Do you like Greek food?

I think it’s great. I don’t like it.

What do you think of my boyfriend?

He looks nice.

Would you like a biscuit?

I’d like an ice-cream, please.

Akarat, kívánság

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok,

személyek What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása

What’s it in English?
What is his house like?

of…/It’s used for…
It’s big and comfortable.

Információ kérés, adás

Are you all right?

Yes, I am.

When are the guests coming?

At 6 p.m.

Where is she?

I have no idea.

Tudás, nemtudás

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök

Kérés és arra reagálás

Can you give me a pen?

Yes, sure. Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Javaslat és arra reagálás
Meghívás

és

Let’s go to the cinema tonight.

arra Are you free on Tuesday?

Good idea.
Yes, I am.

reagálás

Let’s meet on Sunday.

Good idea.

Kínálás és arra reagálás

Have an orange.

Yes, please. No, thank you.

Here you are.

Thank you.

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök

Megértés biztosítása

Did you say the castle?
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Visszakérdezés,

Can you spell it for me? It spells…

ismétléskérés
Nem

értés,

betűzés Sorry, I don’t understand.

kérése, betűzés

Could you understand?
Sorry, what does that mean?

Fogalomkörök A1
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés,
létezés kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t
drink milk.

Present Progressive

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?

Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Birtoklás kifejezése

Present forms of have I have five friends at school.
Possessive adj.

My, your, his/her/its, our, their
dog

Genitive ’s

Kate’s brother
Whose?

Térbeli viszonyok

Irányok,

Prepositions,

Here, there, on the left, on the

helymeghatározás

Prepositional
Phrases, Adverbs

right, in, on, under, opposite,
next to, between, …

Gyakoriság

How often?

Always,

Időbeli viszonyok
often,

sometimes,

never, once/twice a week,
every day.
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Időpont

When?

Now,

What time?
What’s the time?

Yesterday,
years ago,

last

week,

two

Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday
It’s eight.
It’s quarter to eight.
Mennyiségi
viszonyok

Singulars and plurals Boys, girls,
Regular and irregular Children,

people,

men,

women …

plurals
Cardinal numbers 1100
Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you got?

Uncountable nouns

I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.

Modalitás

Can (ability)

I can swim.

should (advice)

You should take a painkiller.

Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but/because

Szövegösszetartó

Articles

A, an, the

Some+plural noun
any+plural noun

There are some pencils in the
bag.

Some +singular noun
Any +singular noun

Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.

eszközök

There’s some water in the
vase.
Nominative

and There isn’t any juice in my

Accusative
of glass.
personal pronouns
Demonstrative

I, he, they…
Me, him, them…

pronouns
This, that, these, those

Értékelési rendszer:
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza.
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Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 9. osztály végén: a tanuló legyen képes az
év végi kimenet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő
feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni.
Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk.
Az értékelés módjai:
–

önértékelés (Portfolio)

–

társértékelés (pár-, csoportmunkában)

–
–

szóbeli értékelés;
írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés;

–
–

minősítő-szelektáló (szummatív)
összegző-lezáró értékelés (osztályzás)

10. évfolyam
Témakör

Kapcsolódási pontok

1.Személyes vonatkozások

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia,

- bemutatkozás, bemutatás
- személyes adatok közlése

bizalom,
együttérzés;
szegények és gazdagok.

fogyatékkal

élők,

- kinézet, belső tulajdonságok
- színek
- kedvenc tárgyak
- foglalkozások és az azokhoz tartozó készségek
2.Mindennapos élet

Technika, életvitel és gyakorlat: család és

- napirend
- munka

háztartás.

- szabadidős tevékenységek

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene.

- boltok, vásárlás
3.Változások az életünkben

Technika, életvitel és gyakorlat: család és

- család, családi viszonyok
- változó életmód

háztartás.

- város és vidék

Etika: generációk kapcsolata, családi élet.

- időjárás
4.Életmód

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki

- ételek, italok

egészség, balesetek megelőzése, egészséges

- étkezés otthon, vendéglőben

ételek.

- egészséges étkezés
- betegségek, gyógymódok

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges

- egészséges életmód
- balesetek

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal
élők, betegségmegelőzés, elsősegély.
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés
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szerepe, relaxáció.
5.Múltbeli cselekvések, történések
- iskola: tantárgyak, tanárok
- történetek
- híres emberek élete
6.Események

Magyar

- környezetvédelem
- ünnepek

néphagyományok

nyelv

és

irodalom:

- nyaralás

Földrajz: országok

7.Ember és társadalom

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás.

- öltözködés, divat
Művészetek: építészet

- ajándékvásárlás
- város: nevezetességek, látnivalók
- hírességek
8. Jövőnk

Földrajz: országok

- nyári tervek
Testnevelés

- jóslatok
- jövőbeli tervek, ambíciók
Ajánlás az éves óraszám felhasználására:
Témakör

óraszám

1.Személyes vonatkozások

17

2. Mindennapos élet

17

3.Változások az életünkben

16

4.Életmód

16

5.Múltbeli cselekvések, történések

16

6.Események

16

7.Ember és társadalom

16

8.Jövőnk

16

Szabadon felhasználható:

14



Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei,

hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.)
és/vagy


Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy


Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák
készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában

Összesen:

144

Fejlesztési célok és feladatok készségenként

oldal 191 / 830

ünnepek,

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

megismerni és megérteni a leggyakoribb szavakat és fordulatokat, ha közvetlen, személyes
dolgokról van szó

-

rövid, világos, egyszerű szóbeli közlések lényegét megérteni
párbeszédek lényegét megérteni

-

párbeszédek konkrét információit megérteni (szereplők, helyszín, közlési szándékok)

-

párbeszédben szereplők egymáshoz való viszonyát felismerni
személyes információkat megérteni (név, cím, telefonszám, e-mail)

-

időt, időpontokat felismerni
személyekre vonatkozó információkat megérteni (tevékenységek, foglalkozás)

-

megérteni közvélemény-kutatást
egyszerű telefonbeszélgetéseket megérteni: hívó és a hívott fél azonosítása, hívás tárgya)

-

bejelentéseket, közleményeket megérteni (helyszínt beazonosítani, információkat kiszűrni)

-

egyszerű instrukciókat, útbaigazításokat megérteni (gyalogos vagy tömegközlekedés esetén)
ismert témákhoz kapcsolódó autentikus szövegeket megérteni (étkezés, szabadidő, napirend,

-

iskola)
egyszerű történeteket aktívan követni, az események sorrendjét felismerni

-

alapvető stratégiákat alkalmazni: a hallott szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentésére
következtetni, a várható információkat megkeresni

-

vizuális, képi elemeket felhasználni a jobb megértéshez

Szövegtípusok, szövegforrások:
-

közlemények, bejelentések

-

párbeszédek (formális és informális stílusban)
monológok, rövid, összefüggő, autentikus beszéd

-

telefonbeszélgetés

-

instrukciók
közvélemény-kutatás

-

rádióműsor (show, talk-show)
dalok

-

rövid versek

Fejlesztési egység: szóbeli interakció
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

kapcsolatokat létesíteni (üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása)

-

beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és befejezni

-

egyszerű, mindennapi információkat megszerezni
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-

mindennapi gyakorlati
megszervezése

kérdéseket

megtárgyalni:

meghívás,

javaslattétel,

programok

-

a mindennapi életben előforduló feladatokat kivitelezni: vásárlás, útbaigazítás, szállás,

-

étkezés, utazás
érzelmeit egyszerűen kifejezni (hangulat, állapot, köszönetnyilvánítás, tanácsadás, tanács

-

kérése
véleményét kifejezni (tetszés, nemtetszés, egyetértés, egyet nem értés, stb.)

-

rákérdezni a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlést kérni a megértés
hiányában.

-

a metakommunikációs és vizuális eszközöket használni a mondanivaló támogatására.

Szövegfajták, szövegforrások:
-

szerepjátékok,

-

társasjátékok,
dramatizált jelenetek,

-

rövid társalgás,

-

véleménycsere,
információcsere,

-

tranzakciós és informális párbeszédek.

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd
Fejlesztési célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

egyszerű nyelvi elemek használatával rövid szöveget elmondani

-

bemutatkozni, bemutatni másokat
személyekről, tárgyakról leírást adni

-

egyszerű történetet elmesélni

-

lakóhelyét, szobáját bemutatni
képeket egyszerű szókinccsel leírni

-

két képet összehasonlítani (különbségeket felfedezni)

Szövegfajták, szövegforrások:
-

rövid történetek, témakifejtés,

-

képleírás,
történet

-

élménybeszámoló,
véleménynyilvánítás,

-

bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése
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Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

mindennapi szövegekben megérteni a lényeges információt

-

ismerős témákat tartalmazó szövegekben a konkrét információkat megtalálni
írott használati utasításokat, instrukciókat megérteni

-

a nyomtatott sajtótermékek (újság, magazin) egyszerűsített cikkeit megérteni (kvíz, interjú)
szórólapok, hirdetések, prospektusok, poszterek szövegét megérteni

-

a digitális szövegeket megérteni (blog, weboldal, e-mail)

-

rövid történeteket megérteni, a logikai és időrendi kapcsolatokat felismerni
olvasási stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat a szövegkörnyezetből kikövetkeztetni

Szövegtípusok, szövegforrások:
-

újság (cikk)

-

magazin (cikk, interjú, kvíz)

-

szórólap
hirdetés

-

prospektus
poszter

-

baráti levél
e-mail

-

blog

-

weboldal

Fejlesztési egység: íráskészség

Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

egyszerű vázlatokat készíteni

-

formanyomtatványokat, kérdőíveket kitölteni
személyes jellegű információkról rövid, egyszerű mondatokat írni (név, képességek)

-

ismert témákról rövid szövegeket, bekezdéseket írni: napirend, munka, szabadidő, étkezési
szokások

-

közvélemény-kutatás eredményeiről írni

-

írásban véleményt nyilvánítani: tetszés, nemtetszést kifejezni
baráti levélben, e-mailben hírt adni magáról, eseményekről beszámolni (szabadidő,

-

szórakozás)
leírást készíteni a közvetlen környezetéről, lakóhelyéről, szobájáról

-

rövid bekezdésben tanácsot kérni és adni
elmesélni a nyaralását

-

rövid, egyszerű történetet alkotni

-

rövid életrajzot készíteni híres emberről
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-

levélben meghívni és meghívásra reagálni (elfogadás, elutasítás)
leírást készíteni és összehasonlítani embereket külső és belső tulajdonságaik alapján

-

leírást készíteni helyekről, országokról

Szövegfajták, szövegforrások:
-

hagyományos és elektronikus nyomtatványok,

-

poszter szövegek,
baráti levelek,

-

e-mailek vagy internes profilok,

-

üzenetek,
internetes bejegyzések,

-

instrukciók,
történetek, elbeszélések

-

dalszövegek

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél:
-

rövid választ igénylő feladatok
párosítás

-

mondat- vagy szöveg kiegészítés
feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül)

-

sorrend felállítása

- igaz / hamis állítások
Kommunikációs eszközök: ugyanaz, mint 9. évfolyamon.
Fogalomkörök: ugyanaz, mint 9. évfolyamon, az új nyelvi eszközöket vastaggal jelöltük.

Fogalomkörök A1
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés,
létezés kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t
drink milk.

Present Progressive

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Present

Perfect

Simple
Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?
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Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Birtoklás kifejezése

Present forms of have I have five friends at school.
Possessive adj.

My, your, his/her/its, our, their
dog

Genitive ’s

Kate’s brother
Whose?

Térbeli viszonyok

Irányok,

Prepositions,

Here, there, on the left, on the

helymeghatározás

Prepositional

right, in, on, under, opposite,

Phrases, Adverbs

next to, between, …

How often?

Always,

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

often,

sometimes,

never, once/twice a week,
every day.
Időpont

When?

Now,

What time?
What’s the time?

Yesterday,
years ago,

last

week,

two

Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday
It’s eight.
It’s quarter to eight.
Mennyiségi

Singulars and plurals

viszonyok

Regular and irregular Children,
plurals
women …

Boys, girls,
people,

men,

Cardinal numbers 1100
Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you got?

Uncountable nouns

I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.

Minőségi viszonyok

Adjectives / Adverbs
of manner
Comparatives,
Superlatives

Modalitás

Can (ability)

I can swim.

should (advice)

You should take a painkiller.
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can / could / may /
will / would (request)
have to (obligation)
Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but/because

Szövegösszetartó

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the

any+plural noun
Some +singular noun

bag.
Have you got any sisters?

Any +singular noun

I haven’t got any matchboxes.

eszközök

There’s some water in the
vase.
Nominative
Accusative

and There isn’t any juice in my
of glass.

personal pronouns
I, he, they…
Me, him, them…

Demonstrative
pronouns

This, that, these, those

compounds of some
/ any / no /every
Reported Speech

commands

/

requests

Értékelési rendszer:
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza.
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 10. évfolyam végén: a tanuló legyen képes
az év végi kimenet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő
feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni.
Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk.
Az értékelés módjai:
–

önértékelés (Portfolio)

–
–

társértékelés (pár-, csoportmunkában)
szóbeli értékelés;

–
–

írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés;
minősítő-szelektáló (szummatív)

–
11. évfolyam

összegző-lezáró értékelés (osztályzás)
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Témakör

Kapcsolódási pontok

1.Ember és társadalom

Etika: társas kapcsolatok

- emberek külső és belső jellemzése
- baráti kör
- a tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,

Etika: generációk kapcsolata

felnőttekkel (példaképek, híres emberek)
- kapcsolattartás
2.Személyes élmények, tapasztalatok

Földrajz: más népek kultúrái.

- kalandok, utazás, túra
- felfedezés, személyes élmény

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési

- más kultúra megismerése
- hihetetlen történetek

ismeretek, baleset-megelőzés
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek
és vallások, egyes meghatározó jellegű országok

3.Utazás, turizmus

Földrajz: más népek kultúrái

- közlekedési eszközök
- veszélyes helyzetek

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési

- szállástípusok
- természeti jelenségek, képződmények

ismeretek,
fenntarthatóság,

-

idegen

országok,

népek

kultúrájának

megismerése
- városi és vidéki élet

közlekedésbiztonság,
környezettudatosság
a

közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek
és vallások, egyes meghatározó jellegű országok

4.Tudomány és technika

Történelem,

társadalmi

- a technika fejlődése

ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi
életben

felfedezések, találmányok.

- találmányok
- felfedezések

Informatika:

- számítógép, Internet

informatikai eszközöket alkalmazó média, az
elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és

számítógépen

kapcsolattartás,

információ

és

állampolgári

keresztül
keresése,

való
az

kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és felhasználható eszközeik.
5.Életmód

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki

- egészségmegőrzés
- betegségek

egészség, balesetek megelőzése, egészséges
ételek.

- veszélyek
Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges
életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal
élők, betegségmegelőzés, elsősegély.
6.Szabadidő, művelődés, szórakozás

Földrajz: más népek kultúrái.

- sportok
- szabadidős tevékenységek

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák
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- kulturális lehetőségek

mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új

- mozi, színház
- művészetek

szóbeli költészete.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a
sport és olimpia története, példaképek szerepe,
sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene.
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás, értelmezés.
Vizuális

kultúra:

művészi

alkotások

leírása,

értelmezése.
7.Munka világa

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció

- foglalkozások és a szükséges kompetenciák,
rutinok, kötelességek

és munka.

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába
állás
- önéletrajz, állásinterjú
- önképzés, továbbképzés
8.Kultúrák

Földrajz: más népek kultúrái.

- kulturális különbségek
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák

- főzés, ételek
- ünnepek

irodalma

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:
Témakör

óraszám

1.Ember és társadalom

17

2.Személyes élmények, tapasztalatok

17

3.Utazás, turizmus

16

4.Tudomány és technika

16

5.Életmód

16

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás

16

7.Munka világa

16

8. Kultúrák

16

Szabadon felhasználható:

14



Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei,
hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.)
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és/vagy


Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy


Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák
készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában

Összesen:

144

Fejlesztési célok és feladatok készségenként
Fejlesztési egység: hallott szöveg értése
Előzetes tudás:
A2.1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére,
családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

a célnyelvi óravezetést követni: utasításokat követni

-

hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételek (tv programok, rádióműsorok) lényegét és
konkrét információit megérteni

-

lassú és világos, hétköznapi párbeszédek lényegét megérteni (szereplőket beazonosítani,
kapcsolatokat feltérképezni)

-

a párbeszédekben szereplők közlési szándékait
véleménynyilvánítás, félelmek, segítségkérés, stb.)

-

ismerős témákról folyó hétköznapi beszélgetéseket követni (kollégák, munka, személyes

megérteni

(híradás,

panasz,

élmények, nyelvtanulás, utazás, lakóhely, közlekedés, vásárlás, szabadidős tevékenységek,
filmek, sportok, nyaralás, munka, ünnepek)
-

hivatalos közleményeket, bejelentéseket megérteni (repülőtéren)
telefonbeszélgetéseket megérteni és ezek alapján jegyzeteket készíteni

-

egyszerű történeteket megérteni: események sorrendjét, az állítások valódiságát eldönteni a
hallott információ alapján

-

hirdetés alapján jegyzeteket készíteni (tanfolyamok)

-

képi stimulus alapján a beszélgetésben szereplő információkat azonosítani
alapvető stratégiákat alkalmazni: következtetni az ismeretlen szavakra, a várható vagy

-

megjósolható információkat megkeresni,
a vizuális elemeket (mimika, gesztusok, arckifejezések) felhasználni a megértéshez

Szövegfajták, szövegforrások:
-

hétköznapi párbeszédek
telefonbeszélgetések

-

média: rádió, tv műsorok, programok
közlemények, bejelentések
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-

interjúk
dalok

-

rövid történetek

Fejlesztési egység: szóbeli interakció
Előzetes tudás:
A2.1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott
kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok.
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

a célnyelvet tudatosan használni a tanórán a tanárral és a társakkal

-

személyes élményeket kifejezni: véleményt, tetszést, nemtetszést, tiltást, engedélyt,
kötelességet

-

érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács

-

mindennapi gyakorlati kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés
ismerős témákban gondolatokat, információkat cserélni: személyes tervek, élmények,

-

kalandok, szállás, városok, utazás, lakóhely, berendezési tárgyak, ünnepek
ismert témákat megvitatni csoportban: kommunikáció, nyelvtanulás,

-

mobiltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek,
begyakorolt tranzakciókat lebonyolítani: utazás, vásárlás, egészség

-

leírást készíteni majd csoportban megvitatni (barátok, ételek, munkák)

-

kérdőív kérdéseit megválaszolni
történetet kitalálni és elmesélni a megfelelő kötőelemekkel, logikai viszonyokkal képi stimulus

-

vagy újságcikk címek segítségével
kitalálós játékot eljátszani

túra,

jövőkép,

-

szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú,
tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban

-

reklámot készíteni

Szövegfajták, szövegforrások:
-

szerepjátékok,

-

társasjátékok,
dramatizált jelenetek,

-

rövid társalgás,

-

véleménycsere,
információcsere,

-

tranzakciós és informális párbeszédek

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd
Előzetes tudás:
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A2.1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és mondatokkal.
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

egyre nagyobb szókinccsel egyszerű szövegeket elmondani
tartalmat mondani

-

rövid, összefüggő történetet elmesélni
mindennapi környezetet leírni (személyek, helyek)

-

személyes

-

tapasztalatok, napirend, preferenciák
összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat adni

-

csoportban, vagy párban létrehozott alkotást bemutatni

jellegű

információkat

megosztani:

család,

tervek,

élmények,

személyes

Szövegfajták, szövegforrások
-

rövid történetek,

-

témakifejtés,
képleírás,

-

élménybeszámoló,
véleménynyilvánítás,

-

bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció,

-

projekt bemutatása.

Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése
Előzetes tudás:
A2.1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, alapvető
információkat keres nagyon egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a
hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

nyomtatott sajtó szövegeket megérteni

-

digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, e-mail, blog, Internet fórum

-

plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni
tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos közlemények,

-

reklámok, receptek
élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni

-

szépirodalmi művek részleteit megérteni
táblákat, feliratokat megérteni

Szövegfajták, szövegforrások:
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-

hirdetések, plakátok, nyomtatványok, szórólapok

-

egyszerű üzenetek, SMS, MMS

-

útleírások, képeslapok,
feliratok,

-

egyszerű biztonsági előírások,
eseményeket leíró újságcikkek,

-

hagyományos és elektronikus magánlevelek
blog, weboldal,

-

internetes fórumok hozzászólásai,

-

ismeretterjesztő szövegek,
receptek,

-

egyszerűsített irodalmi szövegek,
történetek, versek, dalszövegek

Fejlesztési egység: íráskészség
Előzetes tudás:
A2.1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és rövid, tényközlő
szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.
Fejlesztés célja, tartalma
A tanuló legyen képes:
-

személyes információt adni írásban

-

leírásokat készíteni: személyekről, helyekről
történetet írni megtörtént eseményről

-

baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni, tanácsot adni és kérni, köszönetet

-

nyilvánítani, elnézést kérni
üzeneteket, jegyzeteket, kommenteket készíteni

-

egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben véleményt nyilvánítani, preferenciát
kifejezni

-

filmbeszámolót írni
önéletrajzot írni

-

receptet leírni

-

írásbeli munkát megfelelően tagolni, kötőszavakat alkalmazni kötőszavak alkalmazásával

Szövegfajták, szövegforrások:
-

nyomtatott sajtó: újság- és magazincikkek

-

elektronikus szövegek: blog, e-mail, weboldal, Internetes főrum, Internetes profilok

-

képeslapok
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-

poszterek
nyomtatványok, szórólapok

-

üzenetek, SMS, MMS

-

bejegyzések
instrukciók

-

bejelentések, közlemények
receptek

-

történetek, elbeszélések, versek
dalszövegek

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél:
-

rövid választ igénylő feladatok
párosítás

-

mondat- vagy szöveg kiegészítés
feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül)

-

sorrend felállítása

- igaz / hamis állítások
Kommunikációs eszközök
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás

Excuse me.

Pardon?

Köszönés

How do you do?
Good morning.

How do you do?
Good morning.

Hello Tom.
Hello, how are you?

Hello Mary.
Very well, thank you. And how

Hi!

about you?
Hi!

Elköszönés

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!
Good night.

Bye!

Take care.

Good night.
Thanks. Bye!

Köszönet és arra reagálás

Bemutatkozás, bemutatás

Thanks.

Not at all.

Thank you very much.
Thanks a lot.

You are welcome.
No problem.

It’s very kind of you.

n’t mention it.

My name is…
Hello.
May I/Can I/ Let me introduce Hi!
myself.
Pleased to meet you. Nice to
May I/Can/ Let me introduce you to meet you.
Rosy?

Érdeklődés hogylét iránt How are you feeling today?
és arra reagálás
What’s the matter?
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Fine. / OK / All right. Much better,
thanks. Not very well, I am afraid.

Bocsánatkérés

és

arra I am sorry. I am very sorry.

reagálás

Gratulációk, jókívánságok Happy
és arra reagálás
year/Birthday!

Telefon felvétele

Christmas/New Happy

/New

Year/

Many happy returns (of the day)
Congratulations!

Thank you, the same to you.

Chichester, five oh two double one Hello,

Telefonon bemutatkozás

Christmas

Birthday!
Thank you.

eight.
Megszólítás

That’s all right.
It doesn’t matter. Never mind.

I beg your pardon

this

is

Mary

Brown

speaking.

Hello, this is Mary Smith speaking

személyes Dear John,

levélben
Elbúcsúzás
levélben

személyes Best wishes,
Love (from),

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Öröm, sajnálkozás, bánat

Are you happy about that?

Great!
I’m so glad /very happy.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…

What do you think of that?

Good for you.
Congratulations.

How do you feel about that?

I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,

What do you think of…?

That’s fine/nice/not bad.

elégedetlenség, bosszúság Are you pleased with…?
Are you happy with…?

That was fine/good/ nice
I’m quite satisfied with…

Are you satisfied with…?

I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.

Csodálkozás

Remény

Jane has lost her money.
Tom is twenty.

How come?
Is he?

This is a book for you.

What a surprise!

What are you hoping for?
What are you looking forward to?

I am looking forward to…
I hope you’ll have time to join me
for dinner.

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
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Véleménykérés,

és

arra What do you think? How do you like it?

reagálás
Valaki

I think it is rather strange. I
like it.

igazának

elismerése
ismerése
Egyetértés,

és

az You are right. You are wrong.
nem

el

egyet

nem Do you agree?

OK

értés

What’s your opinion?
How do you feel about it?

All right.
I think he’s wrong/right.

Tetszés, nem tetszés

Do you like Greek food?

I think it’s great. I don’t like

What do you think of my boyfriend?

it.
He looks nice.

Would you like a biscuit?

I’d

Akarat, kívánság:

like

an

ice-cream,

please.
Képesség

Can you speak French?

I can understand French.

Are you able to ride a horse?

I am unable to ride a horse.

Szükségesség

Is that necessarily so? Do I have to...? Is People
must
it a must? For sure?
sometimes.

Lehetőség

It may rain.

sleep

She might be late.
Ígéret

Will you come and meet me at the Don’t worry, I will.
station?
I promise to be there at five.

Szándék, kívánság

What would you like to do?

I’d like to see that film

Would you like to have a rest?

I’d rather not go out tonight.

It’s great. It’s a good idea.

It’s boring.

Dicséret, kritika

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok,

személyek What is it?
megnevezése, leírása
What’s it in English?
Információkérés, -adás
Tudás, nemtudás
Egymást

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/It’s used for…

What is his house like?

It’s big and comfortable.

Are you all right?

Yes, I am.

When are the guests coming?

At 6 p.m.

Where is she?

I have no idea.

követő What happened?

események leírása

First she finished

lunch,

then she phoned her friend
and finally they all met at
the cinema.

Bizonyosság,
bizonytalanság

Do you think they will come?

They will probably come.
They might come, or they

How old do you think she is?

might not come.
She can’t be very old. She
must be 25.

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
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Kérés és arra reagálás

Can you give me a pen?

Yes, sure. Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Javaslat és arra reagálás

Let’s go to the cinema tonight.

Good idea.

Meghívás és arra reagálás

Are you free on Tuesday?

Yes, I am.

Let’s meet on Sunday.

Good idea.

Have an orange.

Yes, please. No, thank you.

Here you are.

Thank you.

Kínálás és arra reagálás

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?

Nem

értés,

magyarázatkérés, Sorry, I don’t understand.
magyarázat értés ellenőrzése
Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that
mean?
Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me? It
spells…

Felkérés
beszédre

hangosabb,

lassúbb Could you speak a little
more slowly, please?
Sorry, that was a bit too
fast.

Fogalomkörök:

Fogalomkörök
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Aktív

Jelenidejűség

Present Simple
Present Progressive
Presen Perfect Simple
Present Perfect Progressive

Múltidejűség

Past Simple
Past Progressive
Past Perfect Simple
used to
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Jövőidejűség

Going to
Future with Will

Passzív

Present Simple Passive
Past Simple Passive

Birtoklás
kifejezése

Past forms of have
Have with will
Possessive adj.
Genitive ’s
Possessive pronouns

Térbeli
viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs

Gyakoriság

How often?

Időpont

When?
What time?

Időbeli
viszonyok

What’s the time?
Időtartam

How long? (Past simple)
Time

clauses:

after,

before, when, as soon
as, while, until
Already, yet, just
Mennyiségi
viszonyok

Singulars and plurals
Regular and irregular plurals
Cardinal numbers 1-100Ordinal numbers
Countable nouns
Uncountable nouns

Minőségi
viszonyok

Hasonlítás

Comparative
superlative
of

and
short

adjectives

Irregular
comparative
and superlative forms of
adjectives
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Modalitás

Képesség

Can (ability)

Engedélykérés

be able to
Can/could/may
expressing permission

Tanácsadás

Should/shouldn’t

Kötelezettség

Have to (Past)
must
need

Tiltás

Mustn’t

lehetőség

may, might, can, could

Logikai

Linking words

viszonyok
Feltételesség

Conditional Sentences Type 1
Conditional Sentences Type 2
wishes
Unreal Past

ok, okozat

Clauses of reason

cél

clasuses of purpose

Szövegösszetart

Articles

ó eszközök

Some+plural noun
any+plural noun
Some +singular noun
Any +singular noun

Nominative

and

Accusative of personal
pronouns
Demonstrative pronouns
Indefinite pronouns

so / neither / too / either
Függő beszéd

Jelen időben

Reported speech with
present reporting verb

Utókérdés

Question tags

Felkiáltó mondat

Exclamatory sentences
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Értékelési rendszer:
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza.
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a11. osztály végén: a tanuló legyen képes az
év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő
feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni.
Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk.
Az értékelés módjai:
–

önértékelés (Portfolio)

–
–

társértékelés (pár-, csoportmunkában)
szóbeli értékelés;

–
–

írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés;
minősítő-szelektáló (szummatív)

–

összegző-lezáró értékelés (osztályzás)

12. évfolyam
Témakör

Kapcsolódási pontok

1.Személyes vonatkozások, család

Technika, életvitel és gyakorlat: család és
háztartás.
Etika: generációk kapcsolata, családi élet.

2.Ember és társadalom

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

3.Környezetünk

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság

otthon

és

a

lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem,

társadalmi

és

állampolgári

ismeretek. lakóhely és környék hagyományai.
Biológia-egészségtan:

élőhely,

életközösség,

védett természeti érték, változatos élővilág.
Földrajz: településtípusok; globális problémák,
életminőségek különbségei; a Föld mozgása, az
időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége.
4.Iskola

Történelem,
társadalmi
és
állampolgári
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a
tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás.
Informatika:

digitális

információs rendszerek.
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tudásbázisok,

könyvtári

5.Munka világa

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció
és munka.

6.Életmód

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek megelőzése, egészséges
ételek.
Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges
életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal
élők, betegségmegelőzés, elsősegély.
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés
szerepe, relaxáció.

7.Szabadidő, szórakozás

Földrajz: más népek kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák
mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új
szóbeli költészete.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a
sport és olimpia története, példaképek szerepe,
sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene.
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás, értelmezés.
Vizuális

kultúra:

művészi

alkotások

leírása,

értelmezése.
8.Utazás, turizmus

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
fenntarthatóság,

közlekedésbiztonság,
környezettudatosság
a

közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek
és vallások, egyes meghatározó jellegű országok
9.Tudomány, technika

Történelem,

társadalmi

és

állampolgári

ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű
felfedezések, találmányok.
Informatika:

számítógépen

kapcsolattartás,

információ

keresztül
keresése,

való
az

informatikai eszközöket alkalmazó média, az
elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és
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kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és felhasználható eszközeik.

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:
Témakör

óraszám

1. Személyes vonatkozások, család

12

2. Ember és társadalom

13

3. Környezetünk

13

4.Iskola

13

5. Munka világa

13

6. Életmód

13

7. Szabadidő, szórakozás

12

8. Utazás, turizmus

12

9. Tudomány és technika

12

Szabadon felhasználható:

11



Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei,
hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.)
és/vagy


Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy


Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák
készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában

Összesen:

124

Fejlesztési célok és feladatok készségenként: lásd 11. évfolyam
Kommunikációs eszközök: ugyanaz, mint 11. évfolyamon
Fogalomkörök és a nyelvi kifejezések: ugyanaz, mint 11. évfolyamon
Értékelési rendszer:
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza.
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 12. osztály végén: a tanuló legyen képes az
év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő
feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni.
Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk.
Az értékelés módjai:
–

önértékelés (Portfolio)
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–
–

társértékelés (pár-, csoportmunkában)
szóbeli értékelés;

–

írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés;

–
–

minősítő-szelektáló (szummatív)
összegző-lezáró értékelés (osztályzás)

A 12. évfolyam kötelező kimeneti szintje: B1
A tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek.
NÉMET NYELV
9. évfolyam
Témakörök, tananyagtartalmak
Személyes vonatkozások, család

34 óra



A tanuló személye,



Családi élet, családi kapcsolatok.

Kapcsolódási pontok: Etika: társas kapcsolatok, család és háztartás
Ember és társadalom

18 óra



Vásárlás és szolgáltatások




Szabadidő, szórakozás
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

Kapcsolódási pontok: Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés,
Konfliktusok és kezelésük
Környezetünk

16 óra




Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.



Növények és állatok a környezetünkben.

Kapcsolódási pontok: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely
és környék hagyományai, az én falum, az én városom
14 óra

Az iskola


Saját iskola bemutatása (sajátosságok, szakmai képzés, tagozat).



Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.

Kapcsolódási pontok: Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,
élethosszig tartó tanulás.
Informatika: digitális tudás
Életmód


Napirend, időbeosztás



Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés


Étkezés családban, iskolai menzán,
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16 óra

éttermekben, gyorséttermekben
Kapcsolódási pontok: Biológia, magyar ételkülönlegességek, testi és lelki egészség, egészséges
ételek. Testnevelés: a rendszeres testmozgás szerepe, jelentősége
A munka világa


Foglalkozások, szükséges kompetenciák



Napirend a munkavállalás során



Házimunka

18 óra

Kapcsolódási pontok: Történelem, szakmai tárgyak, pályaorientáció
Utazás, turizmus


16 óra

A közlekedés eszközei, lehetőségei

 Szálláslehetőségek, főbb nevezetességek, látnivalók
Kapcsolódási pontok: Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői

Rendszerező ismétlés 12 óra
Az egyes témakörök végén

Feldolgozandó fogalomkörök – 9. évfolyam
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Präsens

Ich bin heute zu Hause. Die Sonne
scheint schön.

Präsens

mit Der Zug fährt gleich ab.

Vokalwechsel

Jövőidejűség

trennbare Verben

Er liest das Buch vor.

Futur mit werden

Ich

werde

einen

Kochkurs

besuchen.
Személytelenség

es, man

Es regnet.
deutsch.

Man

spricht

haben

Hast du ein Auto?

Possessivpronomen

Das ist meine Familie.

hier

Birtoklás
kifejezése

(mein, dein…..)
Genitiv mit „von“, und - Wer ist dieser Mann?- Der Vater
s
von Peter./ Das ist Peters Vater.

Térbeli viszonyok
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irányok,

hier, dort, links, rechts

helymeghatározás

oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
in(A/D) zu+D

Er geht ins Kino. Wir fahren
zum Hafen.

Präpositionen mit dem Sie spazieren durch den Park.
Akkusativ (über, durch, Er geht über die Brücke.
für….)
Präpositionen mit dem Wir fahren mit dem Bus.
Dativ ( aus, bei, mit,…) Das Kind isr bei der Oma.
Időbeli viszonyok
gyakoriság

Wie oft?
Ich spiele oft mit Peter.
selten, manchmal, oft, Ich mache Gymnastik zweimal am
immer, nie
einmal, zweimal

Tag.
Ich gehe

wöchentlich

zweimal

schwimmen.
időpont

in, um, am, wann?
Jeden/jede/jedes

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag,
Jeden Montag habe ich Mathe.

diesen /diese/dieses

Diesen Montag geht es nicht.

Mennyiségi
viszonyok
számok

eins, zwei, .....hundert...tausend

határozott

eine Portion Pommes,

mennyiség

ein Stück Torte, eine Tasse Kaffee

határozatlan

alles, viel(e), wenig(e), Ich lerne viel, und ich habe wenig

mennyiség

nichts,

Zeit.
Ich kaufe hier nichts.

Wie?

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.

mögen, möchte

Ich mag es nicht.

Minőségi
viszonyok

Modalitás

Ich möchte ein Eis.

felszólítás

Höflichkeitsform: Sie

Esetviszonyok
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Nehmen Sie bitte Platz!

Substantive

in Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns,

Nominativ, Akkusativ
Dativ

nicht ihn.
Er gibt seinem Freund die Karte.

Ich brauche das Zimmer für einen
Präpositionen mit dem Tag.
Akkusativ (für)

Ich komme mit meiner Freundin

Präpositionen mit dem
Dativ ( mit)
Logikai viszonyok kérdőszók

Was?
Wann?

Szövegösszetartó Kötőszók
eszközök
Névmások

Wer?

Wo? Wer ist der Mann dort?
Wohin? Woher kommen Sie?

Woher? Wie viel?

Wohin fährst du?

und/oder/aber/denn
das,

Ich bin Arzt und wohne in Berlin.
Er lebt in Ungarn, aber er spricht

(Nominativ,

Personalpronomen

Akkusativ, Dativ)

A und in D
Ich zeige dir ein Foto.
ich, mich, mein, mir, Dieser Mann ist mein Freund.

in kein Ungarisch.

dir
dieser/diese/dieses
Tagadás

nicht, nein, kein

10. évfolyam
Témakörök, tananyagtartalmak

Személyes vonatkozások


10 óra

A tanuló életének fontos állomásai

Kapcsolódási pontok: Etika: ember az időben
Ember és társadalom

22 óra



Emberek külső és belső jellemzése



Baráti kör



Hasonlóságok és különbségek az emberek között, fogyatékkal élők elfogadása



Események a világban

Kapcsolódási pontok: Etika. Önismeret-emberismeret, társas kapcsolatok, tolerancia
Szabadidő, művelődés, szórakozás

18 óra



Szabadidős elfoglaltságok, sportágak, kedvenc sport



Kulturális lehetőségek a célországokban



Kulturális és sportprogramok nyaralás alatt



Iskolai szabadidős programok
oldal 216 / 830

Kapcsolódási pontok: Testnevelés: sportágak
Földrajz: más népek kultúrái
Történelem: emlékhelyek, muzeális értékek
Irodalom: irodalmi művek olvasása,
a reklám szerepe a fogyasztói társadalomban
Zene: pop-zenei szövegek
Vizuális kultúra: műalkotások
Utazás, turizmus

24 óra



A közlekedés eszközei: utazás vonattal, repülőgéppel



Turistainformáció, jegyvásárlás

Kapcsolódási pontok:
Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői, útvonalak
Gazdaság és pénzügyek

8 óra

 Vásárlás (menetjegy, belépőjegy), pénzváltás
Kapcsolódási pontok: Történelem és társadalomismeret: jövedelem a családban, bevétel-kiadás
Életmód

24 óra



Az egészséges életmód (a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)



Gyakori betegségek, sérülések, baleset



Gyógykezelés (orvosnál)



Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.)

Kapcsolódási pontok:
Biológia: testrészek, egészséges életmód, a betegségek ismérvei, betegségmegelőzés, elsősegély
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre, relaxáció
Környezetünk 10 óra


A közvetlen lakókörnyezet: szobaleírás,



A közlekedés hatásai a környezetünkre

Kapcsolódási pontok:
Földrajz: életminőség, környezettudatosság
Történelem, társadalomismeret: lakóhely
Az iskola

8 óra



Az iskolai napirend



Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, szabadidő eltöltése

Kapcsolódási pontok: Történelem, társadalomismeret: a tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás.
Informatika: digitális tudás
Tudomány és technika


8 óra

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
oldal 217 / 830

Kapcsolódási pontok: Informatika: számítógépen keresztül való tanulás infokommunikációs eszközök
előnyeinek és kockázatainak megismerése
Fizika: Híres felfedezők, találmányok
Rendszerező ismétlés 12 óra
Az egyes témakörök végén

Feldolgozandó fogalomkörök – 10. évfolyam
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
igepárok
múltidejűség

liegen/legen,

Das Buch liegt nicht hier.

stehen/stellen

Ich lege das Buch auf den Tisch.

Verben im Perfekt,

Er hat uns geholfen.

sein,

haben

im Ich bin ins Kino gegangen.

Präteritum

Opa war zu Hause.

sich-Verben

Ich freue mich.
Wie fühlst du dich?

Birtoklás
kifejezése
Der

Genitiv

der Das ist das Auto meines Vaters.

Substantive
- gehören + D

Dieses Fahrrad gehört mir.

Wechselpräpositionen,

Ich lege das Heft auf den Tisch.

Térbeli viszonyok
in,
auf,vor,
neben…. (A/D)

hinter, Es liegt auf dem Tisch.

Időbeli viszonyok
voriges/nächstes

Voriges Jahr fuhren wir nach
Berlin.

gegen

Er wird gegen acht nach Hause
kommen.

monatlich/wöchentlich

Ich

habe

zwei

Stunden

wöchentlich.
időtartam

Wie lange?

Ich war von 5 bis 6 in der

von … bis

Konditorei. Seit vier Jahren wohne

seit
dátum

ich in dieser Stadt.
am vierten Oktober

erst, viert

Gehen Sie die erste Straße links.

Mennyiségi
viszonyok
sorszámok

oldal 218 / 830

határozatlan

Viel/wenig

mennyiség

wenige

Zeit.
Viele meinen, es stimmt nicht!

Was für ein? Welcher?

Das ist eine leichte Aufgabe.

(Adjektivdeklination)

Ich finde den roten Rock modisch.
Sie hat einen reichen Mann

<>viele, Ich lerne viel, und ich habe wenig

geheiratet.
Hasonlítás
fokozás

so…, wie
als

Er ist nicht so gross, wie mein
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als ein
Zug.
Sie ist am schönsten.

Minőségi
viszonyok
Was für ein?/Welcher?

Was für ein Film ist das?

Adjektivdeklination

Das ist ein deutscher Krimi.
Welchen Film willst du sehen? –
Den deutschen Krimi.

Modalitás
müssen,

können, Dürfen wir hier spielen?

wollen, dürfen,
felszólítás

Kannst du Deutsch?

Imperativ: 2P./Singular- Iss viel Gemüse!
Plural
Treibt viel Sport!
Mit Modalverb: sollen

Er soll mehr schlafen!

Esetviszonyok
Verben
mit
Dativ Keinem Gast
Präpositionen mit dem Angebot.

gefällt

dieses

Akkusativ (entlang)

Gegen Sie hier den Fluß entlang.

Kausalsatz

Wir sind müde, weil wir heute sehr

Objektsatz

viel gelernt haben.

Konditionalsatz

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das
schon klar ist.

Logikai viszonyok
alárendelések

Wenn du mit dem Auto fährst,..
Szövegösszetartó
eszközök
Kötőszók

trotzdem, weil,

Er ist krank, trotzdem geht er

dass,

arbeiten. Er ist böse, weil es
immer regnet. Er meint, daß es
nicht stimmt.

11. évfolyam
Témakörök, tananyagtartalmak
oldal 219 / 830

Személyes vonatkozások, család

24 óra



A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.



Személyes tervek



Családi kapcsolatok

Kapcsolódási pontok:
Etika: a családon belüli kapcsolatok, hagyományok
Ember és társadalom

28 óra



Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság



Kapcsolatteremtés, másik személy jellemzése



Konfliktusok és kezelésük



Öltözködés, divat

Kapcsolódási pontok:
Etika: társas kapcsolatok
Társadalomismeret: a jövedelemviszonyok, zsebpénz
Környezetünk 20 óra


A városi és vidéki élet összehasonlítása



Időjárás, éghajlat környezetünkben



Környezetvédelem a mindennapokban

Kapcsolódási pontok:
Földrajz: az éghajlat jellemzői,
Település típusok, globális problémák
Az iskola

10 óra



Az iskolai napirend, az iskolai mindennapok



Szabadidős programok az iskolában



Pályaválasztás, iskolatípusok

Kapcsolódási pontok:
Társadalomismeret: A munka és a szabadidő helyes aránya
Az élethosszig tartó tanulás
A munka világa 16 óra
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák


Továbbtanulás vagy munkába állás



Önéletrajz, pályázat, állásinterjú

Kapcsolódási pontok:
A szakmai tárgyak jellegének megfelelően
Utazás, turizmus

14 óra
oldal 220 / 830



Nyaralás itthon, illetve külföldön



Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése



Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátránya.



Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.)

Kapcsolódási pontok:
Földrajz: meghatározó országok turisztikai jellemzői
Tudomány és technika 12 óra


Tudományos felfedezések, találmányok



Tudományos események



Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában



Az emberiség jövője

Kapcsolódási pontok:
Természettudományos tárgyak
Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás,
információ keresése,
az infokommunikációs eszközök előnyei, hátrányai
Gazdaság, pénzügyek 8 óra


Vásárlás (pl. ruházati boltban, belépőjegy kulturális programokra…)



Utazással kapcsolatos pénzügyek

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
a jövedelem szerepe a családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz.
Rendszerezés a témakörök végén
12 óra
Feldolgozandó fogalomkörök - 11. évfolyam
Cselekvés,
történés,
létezés
kifejezése
Időbeliség

Verben im Präteritum

Er stand um 7 auf.
Ich besuchte die Oma.

Futur I.
Műveltetés

lassen

Sie lassen
liefern.

Feltételes mód

sollte

Wir sollten ihn anrufen.

das

Essen

Modalitás

oldal 221 / 830

Konditionalsatz

mit Wenn

ich

krank

wäre,

wenn,( Konj. II) würde+ würde ich nicht arbeiten.
Inf,
wäre,
hätte,
Modalverben
Wunschsatz

Wenn

Sie

doch

helfen

könnten!
Logikai
viszonyok
Temporalsatz
wenn,
bevor,….)
Finalsatz
damit)

(als, Wenn er zu Hause ist, sieht
während, er immer nur fern. Als er 18
war, legte er das Abi ab.

(um..zu+Inf, Sie steht früh auf, um
einzukaufen.
Mutti kocht etwas, damit
der Gast essen kann.

anstatt dass/anstatt zu
ohne dass/ohne zu
Minőségi
viszonyok
Was für ein?/Welcher?

Was für ein Film ist das?

Adjektivdeklination

Das ist ein deutscher Krimi.
Welchen Film willst du
sehen? – Den deutschen
Krimi.

Fokozás

Komparativ, Superlativ
Vergleichsatz:
wenn

als,

Szöveg
összetartó
elemek
Kötőszók

obwohl, trotzdem

Obwohl

die

Aufgabe

schwer war, konnten viele
sie richtig lösen.
Kölcsönös névmások

(mit)einander

12. évfolyam
Témakörök, tananyagtartalmak
Személyes vonatkozások, család

10 óra
oldal 222 / 830

Sie helfen einander.



Családi élet, családi kapcsolatok



A családi élet mindennapjai, családi ünnepek

Kapcsolódási pontok:
Ember és társadalom

Etika: a családi élet
10 óra



A baráti kör, kortárskapcsolatok



Férfi és női szerepek, házasság



Társadalmi szokások nálunk és a célországokban

Kapcsolódási pontok:
Etika: család, tolerancia
Környezetünk 16 óra


A országunk nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.



Környezetvédelem a mindennapokban

Kapcsolódási pontok:
Földrajz: környezettudatosság, globális problémák
Nevezetes helyek, látnivalók
Az iskola


6 óra

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

Kapcsolódási pontok:
Társadalomismeret: az élethosszig tartó tanulás szerepe
Szakmai tárgyak: a szakismeret és a nyelvtanulás kapcsolata
Szabadidő, művelődés, szórakozás

12 óra



Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.



Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.



Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása
Vizuális kultúra: művészeti alkotások
Testnevelés: sportágak ismerete
Tudomány és technika 6 óra


Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában

Kapcsolódási pontok:
Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás,
információ keresése
Gazdaság, pénzügy


14 óra

Bevásárlások, szolgáltatások
oldal 223 / 830

Kapcsolódási pontok:
Társadalomismeret: a jövedelem szerepe a családban,
kiadás, bevétel, megtakarítás,
zsebpénz.
Rendszerezés 50 óra
 Érettségi feladatsorok megoldása, ismétlés
(olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallásértés, íráskészség)
 Szóbeli interakció
(szituációs helyzetek, szerpjátékok)

Feldolgozandó fogalomkörök – 12. évfolyam
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Szenvedő szerkezet

Passiv im Präsens, Sie
werden
am
Flughafen
Präteritum, Perfekt
abgeholt. Es wurde schon längst
erledigt. Sind die Gäste schon
eingeladen worden?
Zustandspassiv
Passiv

Das Fenster ist geöffnet.
mit Das Auto kann nicht repariert

Modalverben

werden.

múlt idő

Plusquamperfekt

Er hatte alles gemacht, als wir
ankamen.

műveltetés

lassen ( Präteritum)

Wir ließen unsere Nähmaschine
reparieren.

feltételesség

Konditionalsatz
wenn,(
Konj.

mit Wenn ich krank wäre, würde ich
II) nicht arbeiten.

würde+ Inf, wäre,
hätte, Modalverben
Wunschsatz

Wenn Sie doch helfen könnten!

feltételes múlt

Ich hätte das nie gedacht.
Es |wäre schön gewesen, wenn…

haben+zu,

Sie

sein + zu

unterschreiben. Das ist kaum zu
glauben.

Modalitás

Minőségi
viszonyok

oldal 224 / 830

haben

das

Formular

zu

Melléknévragozás

Főnévvé

vált Wir

melléknevek
Melléknévi igenév

haben

alle

Verwandten

eingeladen.
ein gedeckter Tisch, die fehlende
Seite

Logikai viszonyok
alárendelések

Temporalsatz (bevor, Sie ging weg, bevor der Film zu
nachdem, bis, sobald, Ende ging.
solange)
Sie antwortet, anstatt die Sache
zu überlegen.

Szövegösszetartó
eszközök
Vonatkozói

der/dessen

mellékmondatok,
vonatkozó névmások

Er ist der Mann, der gestern
gekommen
ist/dessen
gestohlen wurde.

Auto

wer/wen/wem/wessen Ich weiß nicht, wer die Frau ist.
wo
Kötőszók

da

Da er krank war, konnte er nicht

Páros kötőszók
Névmások

Vonzatos
vonzatos

igék,

melléknevek

mitspielen.
weder noch,….

Weder
Mutter
arbeiten.

derjenige/diejenige

Sie war diejenige, die uns immer
helfen konnte.

einer/eines/eines

Es ist eines des besten Autos.

warten auf + A

Er wartet auf den Bus.

stolz sein auf

Vati ist stolz auf seinen Sohn.

noch

Vater

Kommunikációs szándékok
9-12. évfolyam
Az alábbiakban felsorolt kommunikációs szándékok újra és újra előfordulnak a 4 tanév során az
eredményes nyelvi fejlesztő munka eredményeképp egyre bővülő szókincsre támaszkodva.
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás

Entschuldigung, …

köszönés, elköszönés

Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!

oldal 225 / 830

bemutatás, bemutatkozás és bemutatkozás

Das ist Peter. Ich heiße … / Ich möchte Ihnen … vorstellen?

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés

Guten Tag, das ist …Auf Wiederhören! Tschüs!

szóbeli üdvözletküldés

Viele Grüße an Petra!

személyes és hivatalos levélben megszólítás

Liebe(r)…, Sehr geehrter Herr…

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás

Dein(e)…, Viele Grüße Mit freundlichen Grüssen…

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich
habe Kopfschmerzen.

engedélykérés és arra reagálás

Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.

köszönet és arra reagálás

Danke! Bitte!

bocsánatkérés és arra reagálás

Entschuldigung! Kein Problem!

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten./ Gute Besserung! / Ich gratuliere Ihnen zu ….
Danke, sehr nett von Ihnen.

együttérzés és arra reagálás

Mein Beileid! Danke.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
hála

Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass…

sajnálkozás

Es tut mir Leid!

öröm

Ich freue mich, dass…/ Toll! / Es freut micht, dass…

elégedettség, elégedetlenség

Es ist prima, dass.. Schade, dass…

csodálkozás

Oh, das ist aber schön! / Das kann doch nicht wahr sein!

remény

Ich hoffe, du kannst kommen!

félelem

Ich habe Angst, dass…

bánat

Schade, dass…

bosszúság

Das ist aber schlimm!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés
és
véleménynyilvánítás

arra

reagálás, Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
Meinung nach… / Was denkst darüber? / Sind Sie damit
einverstanden, dass…?

valaki igazának az elismerése és el nem Da hast du (nicht) Recht!
ismerése
egyetértés, egyet nem értés

Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! / Da bin ich
anderer Meinung.

érdeklődés, érdektelenség

Ich interessiere mich für … (nicht).

tetszés, nem tetszés

Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!

ellenvetés

Das stimmt schon, aber… Sie haben Recht, aber…

ellenvetés visszautasítása

Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden. Sie können
Recht haben, aber…

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf , das könnte
lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség
vielleicht…, ich soll
oldal 226 / 830

ígéret, szándék, terv

Ich mache das schon! / Ich habe vor, … zu …

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder
érdeklődési kör iránt
lieber Tee? Hast du Interesse für …?
dicséret, kritika, szemrehányás

Klasse! Blödsinn! Ich halte .. für sehr gut. Das ist schon gut,
aber…
Warum bist du nicht früher gekommen?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése, leírása

Das ist… Meine Mutter ist…/ Es geht um…

események leírása

Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…

információkérés, információadás

Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? /
Können Sie mir bitte sagen…?

igenlő vagy nemleges válasz

ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch

válaszadás elutasítása

Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten.

tudás, nem tudás

Ich weiß (nicht), dass / ob..

bizonyosság, bizonytalanság

Ich weiß es (nicht) genau. Ich bin mir (nicht) sicher, dass / ob
… / Ich nehme an, dass…

ismerés, nem ismerés

Ich kenne .. gut / nicht.

emlékezés, nem emlékezés

Ich erinnere mich (nicht) daran, dass, …

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés

Kannst du bitte…? /Gib mir bitte …! /Würden Sie bitte…?

tiltás, felszólítás

Schreib noch nicht. Öffne die Tür.

segítségkérés és arra reagálás

Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann
Leider nicht!

javaslat és arra reagálás

Können wir gehen? / Möchtest du…? Ja, gerne! / Ich
schlage vor, dass…

meghívás és arra reagálás

Kannst du kommen? Ja. Nein, es tut mir Leid.

kínálás és arra reagálás

Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte.

reklamálás

Entschuldigung, ich habe ein Problem…

tanácskérés, tanácsadás

Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor…

segítség felajánlása és arra reagálás

Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett. Danke, das geht
schon.

ajánlat és arra reagálás

Möchten Sie…?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! /
Wie meinst du das?

nem értés

Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.

betűzés kérése, betűzés

Buchstabiere bitte.

felkérés lassabb, hangosabb beszédre

Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
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beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, Dabei fällt mir gerade ein,… Darf ich Sie kurz unterbrechen?
félbeszakítás
megerősítés

Ja, das stimmt.

körülírás

Das ist also ein…, wo…

példa megnevezése

Ein Beispiel dafür ist…

témaváltás, beszélgetés lezárása

Könnten wir jetzt noch darüber reden, ? Können wir ein
anderes mal vielleicht hier fortsetzen?

A nyelvórákon előforduló tevékenységformák


egyéni munka



pármunka



kooperatív technikák



csoportmunka



projektmunkák



drámajáték



frontális osztálymunka

A nyelvórákon alkalmazott taneszközök:


Tankönyv, munkafüzet



Hanganyag-CD



CD-lejátszó, interaktív tábla



Szótárfüzet, nyomtatott szótár, mappa

Ellenőrzés, értékelés
Szövegértést ellenőrző feladattípusok:


Igaz/hamis,



feleletválasztós,



hozzárendelés (kép-szöveg, szöveg-szöveg),

 kiegészítendő kérdések
Beszédkészség:


kommunikációs készség,



szókincs,



nyelvhelyesség,

 kiejtés
Íráskészség:


kommunikációs készség,



szókincs

Érettségi utáni szakképzés a tanulmányaikat 2018 előtt kezdők esetében
13. évfolyam (4+1)
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A szakgimnáziumok 12. évfolyamát befejező és az érettségi vizsgákat eredményesen teljesítő tanulók
a 13. szakképző évfolyamon folytathatják tanulmányaikat, amelynek befejeztével szakirányú
emeltszintű szakképesítést (OKJ 54) szerezhetnek. A 9–12. évfolyamon a szakgimnáziumi tanulók
eljutnak a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es szintjére, de minimum a B1-es szintre. A 13.
évfolyamon az idegen nyelvi tanulmányok elsődleges fejlesztési célkitűzése az idegen nyelvű szakmai
kommunikáció elsajátítása, amely magába foglalja a szakiránynak megfelelő terminológiát, valamint
az idegen nyelvi alapkészségek továbbfejlesztését, hogy a tanulók képessé váljanak a magabiztos,
idegen nyelvi kommunikációra a képzési iránynak megfelelő szakmaterületen is.
Az idegen nyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontos a kommunikációs és információs
technológiák ésszerű és kritikus alkalmazása, valamint a differenciált, egyénre szabott tanulás
lehetőségének a biztosítása. A pedagógusoknak továbbra is építeniük kell a korosztályi
sajátosságokra (autonómia, önkeresés, önkritikusság, a kortárs csoport hatásai stb.), a nyelvi
kreativitás, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét
meghatározzák a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák,
a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára
is átlátható értékelés.
Készségek és fejlesztésük
Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik a
bemeneti szinten.
A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a minimumstandard
leírása.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
B1, azaz a tanuló már megérti a lényeges információkat,

Előzetes tudás

amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a
munka, az iskola, a szabadidő;
ki tudja szűrni a fontos információkat a média aktuális
eseményeiből vagy az érdeklődési körének megfelelő
témákból.
A tanuló képes megérteni a köznapi és a szakmai életben
elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszédtempóban,
erős akcentus nélkül beszélnek;
megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési- mindennapi magán- és szakmai élet, illetve a tanulmányi
munka során előfordulhatnak;
követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma
viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető;
viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők közötti
társalgást.
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A fejlesztés tartalma
A mindennapi, magán és szakirányú társalgásban, valamint a tanulás során elhangzó összetett
álláspontok lényegének megértése.
A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi és a szakiránynak megfelelő beszéd
és a tanulmányokkal kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése.
Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a szakmai munka során előforduló standard dialektusú
bejelentések és üzenetek megértése.
A mindennapi élethez, illetve a szakmához kapcsolódó konkrét és elvont témájú hanganyagok
megértése standard dialektus esetén.
Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.
Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése.
A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése.
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése.
A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek,
üzenetek,

bejelentések

(pályaudvaron,

repülőtéren

stb.),

televíziós

és

rádiós

hírek,

beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek
(pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos
előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás.

Fejlesztési cél

Szóbeli interakció
B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben,
amely külföldi utazás során adódik; előkészület nélkül részt
tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési körének

Előzetes tudás

megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott
társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális
események stb.).
A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsolatos
témák széles körében folyékonyan, helyesen és
hatékonyan használni

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési-

a

nyelvet;

pontosan fejezi ki

gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek
különböző fokozatait; hatékonyan részt vesz a mindennapi
és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben; stílusában,
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs
helyzethez.

A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi és szakirányú témák körében.
Érzelmek különböző fokozatainak
jelentőségének kifejezése.

árnyalt

kifejezése,

események,

élmények

személyes

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok
értékelése mindennapi, általános és szakmai érdeklődésre számot tartó témák esetén.
A

tanulmányokhoz,

érdeklődési

körhöz kapcsolódó

beszélgetésben

való

aktív

részvétel,

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra.
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Elbeszélés,

újságcikk,

szakirányú

előadás,

szakmai

eszmecsere

összefoglalása,

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal.
A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos
megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása.
Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner
véleményének kikérése.
Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések, valamint a munkahelyi konfliktusok megvitatása és
hatékony megoldása.
Összetett információ és tanács megértése és cseréje.
Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása.
Hatékony részvétel szakmai eszmecserében, interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok
kifejtése, tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása.
Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe.
Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása,
mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése,
félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása.
A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása.
Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése.
Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a
beszélgetésbe.
Természetes, jó nyelvhelyességgel történő kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban.
Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos,
hatékony jelzése.
A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság.
Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg
megfogalmazza mondanivalóját.
Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül.
Meglehetősen egyenletes beszédtempó, esetleg időnkénti habozással.
Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos
társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita,
szerep eljátszása, dokumentum- vagy a szakmához kapcsolódó ismeretterjesztő film összefoglalása.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd
B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű
mondatokkal

Előzetes tudás

magánéletéhez

és

a

szakirányhoz

kapcsolódó tapasztalatait, céljait;
röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét;
el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és
ezekről véleményt tud nyilvánítani.
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A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást és
bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési köréhez és a
szakirányához kapcsolódó témák széles skálájában;
A

tematikai

egység

nevelési-

fejlesztési céljai

megfelelően kiemeli a fontos gondolatokat, és példákkal,
érvekkel támasztja alá mondanivalóját;
megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon,
valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását;
tudjon természetes módon eltérni egy előre elkészített
szövegtől.

A fejlesztés tartalma
Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.
Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása
példákkal, érvekkel.
Tényszerű és szakmai szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése.
Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a
legtöbb általános és szakmai témában.
A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése.
Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása.
Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek
véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak.
Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása.
Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat.
Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.
Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása.
Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és
kijavítása körülírással és átfogalmazással.
Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett
szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások,
témakifejtés,

elbeszélő

szöveg,

érveléssor,

előadások,

prezentációk

(önállóan

vagy

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták
és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek, filmek, színdarabok
tartalmának bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése
B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt,
tevékenységéhez, tanulásához, szakirányához kapcsolódó
szövegek megértésére;

Előzetes tudás

magán- és egyszerű hivatalos levélben megérti az
információk, események, érzelmek és kívánságok leírását.
A

tematikai

fejlesztési céljai

egység

nevelési-

A tanuló képes az érdeklődési köréhez és a szakirányához
kapcsolódó szövegeket elolvasni és megérteni;
hosszú és összetett szövegeket gyorsan
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átolvas,

megtalálja a lényeges részleteket;
önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja
a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően;
bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti az író
álláspontját, nézőpontját.
A fejlesztés tartalma
Az érdeklődési köréhez és a szakirányához kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a
lényeg megértése.
Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és
figyelmeztetések megértése.
A szakirányához kapcsolatos cikkek megértése (esetenként szótár használatával).
Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek
és céloknak megfelelően.
A megfelelő források szelektív használata.
Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors
meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.
Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és
beszámolókban.
Széles körű szókincs kialakítása.
Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből
való kikövetkeztetésével.
Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata.
Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók (pl.
feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus,
műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és
elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes
fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos
szövegek, cikkek, publicisztikai írások, szakiránnyal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók,
elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek.
Fejlesztési egység

Íráskészség
B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget
alkotni ismerős, érdeklődési köréhez, szakirányához

Előzetes tudás

kapcsolódó témákról;
be tud számolni élményeiről és benyomásairól.
A

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési-

tanuló

képes

világos,

részletes

szövegeket

írni

érdeklődési körével és tanulmányaival kapcsolatos számos
témakörben és műfajban;
érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról is;
képes
feljegyezni
tudakozódással
és
problémák
magyarázatával kapcsolatos üzeneteket;
követi az adott műfaj hagyományait.
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A fejlesztés tartalma
Világos, részletes szövegek írása mindennapi és szakmai témakörökben.
Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető
közlése.
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő
feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek.
Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire.
Általános és szakmai témákban esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása.
A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes
jelentőségének kiemelése levelezésben.
Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása.
Értékelés készítése gondolatokról és problémamegoldásokról.
Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről.
Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák
előnyeinek és hátrányainak kifejtése.
A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó
információk és érvek szintetizálása.
A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak
követése.
Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre
tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás.
Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a
könnyebb megértés támogatására.
Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése.
A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással.
A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép).
Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus
stíluselemeinek alkalmazása.
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.
A

fenti

tevékenységekhez

használható

szövegfajták,

szövegforrások:

hagyományos

és

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások,
emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel
kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon,
elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést
kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi
oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása
magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek,
elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok,
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése.
Ajánlott témakörök a 13. évfolyamra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család

Etika:

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.

önismeret,
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ember

az

Személyes tervek.

időben

Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

ifjúság, felnőttkor öregkor,
családi élet.

–

gyermekkor,

Egyén és család nálunk és a célnyelvi országokban.
Ember és társadalom

Etika:

Emberek külső és belső jellemzése.

társas

kapcsolatok,

Baráti kör. Munkatársak.
A fiatal felnőttek világa: kapcsolat a kortársakkal, munkatársakkal,

előítélet,
bizalom,

tolerancia,
együttérzés;

felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság, munkavállalás.

fogyatékkal
élők,
szegények és gazdagok.

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.

Történelem, társadalmi és

Öltözködés, divat, munkaruházat.

állampolgári ismeretek:

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl.
fogyatékkal élők).

a jövedelem szerepe a
családban,
kiadás,

Konfliktusok és kezelésük. Munkahelyi konfliktusok.
Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban.

bevétel,
megtakarítás,
hitel, rezsi, zsebpénz.
.

Környezetünk

Történelem, társadalmi és

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása).

állampolgári
ismeretek;
hon- és népismeret:

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.

lakóhely

A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.

hagyományai,
az
én
falum, az én városom.

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk
környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért?

Biológia-egészségtan:

Környezeti, ökológiai problémák,
iránynak megfelelő szakmákban.

élőhely,
életközösség,
védett természeti érték,

környezetvédelem

a

képzési

Időjárás, éghajlat.

és

környék

változatos élővilág.

Globális kihívások.
Földrajz: településtípusok;
globális
problémák,
fenntarthatóság,
környezettudatosság,
életminőségek
különbségei,

pl.

az

éhezés és a szegénység
okai; a Föld mozgása, az
időjárás tényezői, a Föld
szépsége, egyedisége.
Az iskola

Történelem, társadalmi és

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat).

állampolgári ismeretek; a
tudás

fogalmának

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi
munka.

átalakulása,
technikái,

a tanulás
élethosszig
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Az ismeretszerzés különböző módjai.

tartó tanulás.

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott
szakmában.

Informatika:

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.

digitális
könyvtári

Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi országokban.

rendszerek.

A munka világa

Szakmai tárgyak:

Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat.

a

A képzési iránynak megfelelő szakmák, a szükséges kompetenciák,
rutinok, kötelességek, kihívások.

megfelelően.

tudásbázisok,
információs

tárgyak

jellegének

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú.
Életmód

Biológia-egészségtan:

Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a

testrészek,
egészséges
életmód, a betegségek

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.

ismérvei,
fogyatékkal
élők, betegségmegelőzés,

Étkezési szokások a családban.

elsősegély.

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.

Földrajz: biotermékek.
Testnevelés és sport:

Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.

a rendszeres testedzés
hatása a szervezetre.

Gyógykezelés

(háziorvos,

szakorvos,

kórházak,

alternatív

gyógymódok).
Életmód nálunk és a célnyelvi országokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás

Földrajz:

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.

más népek kultúrái.

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.

Magyar

nyelv

és

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.

irodalom:

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célnyelvi országokban.

művek olvasása, a reklám
és a popzene új szóbeli

rövid epikai, lírai, drámai

költészete.
Informatika:
e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés

és

sport:

táncok, népi játékok, a
sport és
története,
szerepe,
jellemzői.
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az olimpia
példaképek
sportágak

Ének-zene:
népzene, klasszikus zene,
popzene.
Dráma és tánc:
a

szituáció

beszédre

alapelemei,
késztetés,

befogadás,
különböző

értelmezés,
kultúrák

mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások

leírása,

értelmezése.
Utazás, turizmus
A

közlekedés

Földrajz:
eszközei,

lehetőségei,

a

tömegközlekedés,

a

a kulturális élet földrajzi

kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.

alapjai,
vallások,

nyelvek

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.

meghatározó

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok.

országok
jellemzői.

és
egyes
jellegű

turisztikai

Célnyelvi kultúrák.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok.

Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek;
tudománytörténeti

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben és a képzési
iránynak megfelelő szakmákban.

fizika:

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.

találmányok.

jelentőségű felfedezések,

Informatika:
számítógépen keresztül
történő
kapcsolattartás,
információ keresése, az
informatikai
eszközöket
alkalmazó
média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak
megismerése, a netikett
alapjainak megismerése,
élőszóval
bemutatók

kísért
és

felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek

Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek;

Családi gazdálkodás.
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A pénz szerepe a mindennapokban.

társadalmi és állampolgári

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).

ismeretek:

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

családban,
kiadás,
bevétel,
megtakarítás,

a jövedelem szerepe a

hitel, rezsi, zsebpénz.
A szakiránynak megfelelő speciális témakörök.
Gépészet, illetve vendéglátás terminológia, szakmai ismeretek,

Szakmai tárgyak:

alapfogalmak.
A szakma fejlődésének trendjei.

megfelelően.

a

tárgyak

jellegének

Marketing, menedzsment.
Reklamáció.
Munkahelyi konfliktusok kezelése.
Önálló nyelvhasználó: középszint (B2 nyelvi szint)
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú általános
és szakmai szövegek fõ gondolatmenetét.
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a
mindennapi magán- és munkahelyi élet váratlan helyzeteiben is. Stílusában és
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzetekhez.
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
A fejlesztés várt
eredményei
a

segítségével a különböző általános és szakmai témakörökben. Beszéde
folyamatos, érthető, stílusa megfelelő.

ciklus végén

A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes
részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez,
szakmájához kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő
szövegeket megfogalmazni ismert, hétköznapi és szakmai témákról. Írásbeli
megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és stílusjegyek.
A tanuló nyelvtudása megfelel a középfokú nyelvvizsgák szintjének és
követelményeinek.

Érettségi utáni szakképzés a tanulmányaikat 2018 előtt kezdők esetében
13–14. évfolyam (4+2)
A gimnáziumok 12. évfolyamát befejező és az érettségi vizsgákon eredményesen teljesítő tanulók is
bekapcsolódhatnak a szakképzésbe. A képzés két éves (4+2). A tanulók a szakirányú tanulmányaik
befejeztével emeltszintű szakképesítést (OKJ 54) szerezhetnek. A 13–14. évfolyamon az idegen
nyelvi tanulmányok elsődleges fejlesztési célkitűzése az idegen nyelvű szakmai kommunikáció
elsajátítása, amely magába foglalja a szakiránynak megfelelő terminológiát, valamint az idegen nyelvi
alapkészségek továbbfejlesztését, hogy a tanulók képessé váljanak a magabiztos, B2-es idegen
nyelvi kommunikációra a képzési iránynak megfelelő szakmaterületen.
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Az idegen nyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontos a kommunikációs és információs
technológiák ésszerű és kritikus alkalmazása, valamint a differenciált, egyénre szabott tanulás
lehetőségének a biztosítása. A pedagógusoknak továbbra is építeniük kell a korosztályi
sajátosságokra (autonómia, önkeresés, önkritikusság, a kortárs csoport hatásai stb.), a nyelvi
kreativitás, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét
meghatározzák a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák,
a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára
is átlátható értékelés.
Készségek és fejlesztésük
Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik a
bemeneti szinten.
A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a minimumstandard
leírása.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat,
amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a
munka, az iskola, a szabadidő;
ki tudja szűrni a fontos információkat a média aktuális

Előzetes tudás

eseményeiről vagy az érdeklődési körének megfelelő
témákról.
A tanuló képes megérteni a köznapi, a mindennapi szakmai
és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédeket, ha
normális beszédtempóban, erős akcentus nélkül beszélnek;
A

tematikai

egység

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a
nevelési- mindennapi magán és szakmai élet, illetve a tanulmányi

fejlesztési céljai

munka során előfordulhatnak;
követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma
viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető;
viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők közötti
társalgást.

A fejlesztés tartalma
A mindennapi magán és szakirányú társalgásban, valamint a tanulás során elhangzó összetett
álláspontok lényegének megértése.
A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi és a szakiránynak megfelelő beszéd
és a tanulmányokkal kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése.
Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a szakmai munka során előforduló standard dialektusú
bejelentések és üzenetek megértése.
A mindennapi élethez, illetve a szakmához kapcsolódó konkrét és elvont témájú hanganyagok
megértése standard dialektus esetén.
Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.
Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése.
A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése.
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A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése.
A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek,
üzenetek,

bejelentések

(pályaudvaron,

repülőtéren

stb.),

televíziós

és

rádiós

hírek,

beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek
(pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos
előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás.

Fejlesztési cél

Szóbeli interakció
B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben,
amely külföldi utazás során adódik; előkészület nélkül részt
tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési körének

Előzetes tudás

megfelelő,

ismert

vagy

mindennapi

témáról

folytatott

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális
események stb.).
A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsolatos
témák széles körében folyékonyan, helyesen és
hatékonyan használni
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési-

a

nyelvet;

pontosan fejezi ki

gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek
különböző fokozatait; hatékonyan részt vesz a mindennapi
és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben; stílusában,
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs
helyzethez.

A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi és szakirányú témák körében.
Érzelmek különböző fokozatainak
jelentőségének kifejezése.

árnyalt

kifejezése,

események,

élmények

személyes

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok
értékelése mindennapi, általános és szakmai érdeklődésre számot tartó témák esetén.
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív

részvétel,

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra.
Elbeszélés,
újságcikk,
szakirányú
előadás,
szakmai
eszmecsere
összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal.
A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos
megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása.
Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner
véleményének kikérése.
Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések, valamint a munkahelyi konfliktusok megvitatása és
hatékony megoldása.
Összetett információ és tanács megértése és cseréje.
Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása.
Hatékony részvétel szakmai eszmecserében, interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok
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kifejtése, tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása.
Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe.
Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása,
mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése,
félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása.
A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása.
Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése.
Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a
beszélgetésbe.
Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban.
Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos
hatékony jelzése.
A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság.
Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg
megfogalmazza mondanivalóját.
Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül.
Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással.
Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos
társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita,
szerep eljátszása, dokumentum- vagy a szakmához kapcsolódó ismeretterjesztő film összefoglalása.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd
B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű
mondatokkal magánéletéhez és a szakirányhoz kapcsolódó
tapasztalatait, céljait;

Előzetes tudás

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét;
el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és
véleményt tud nyilvánítani ezekről.
A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást és
bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési köréhez és a

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési-

szakirányához kapcsolódó témák széles skálájában;
megfelelően kiemeli a fontos gondolatokat, és példákkal,
érvekkel támasztja alá mondanivalóját;
megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon,
valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását;
legyen természetes módon eltérni egy előre elkészített
szövegtől.

A fejlesztés tartalma
Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.
Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal,
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érvekkel.
Tényszerű és szakmai szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése.
Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb
általános és szakmai témában.
A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése.
Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása.
Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek
véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak.
Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása.
Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat.
Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.
Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása.
Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijavítása
körülírással és átfogalmazással.
Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett
szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások,
témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok,
instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék,
telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek, filmek, színdarabok tartalmának
bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése
B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt,
tevékenységéhez, tanulásához, szakirányához kapcsolódó
szövegek megértésére;

Előzetes tudás

magán-

és

egyszerű

hivatalos

levélben

megérti

az

események, érzelmek és kívánságok leírását.
A tanuló képes az érdeklődési köréhez és a szakirányához
kapcsolódó szövegeket elolvasni és megérteni;
hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megtalálja
A

tematikai

egység

nevelési-

fejlesztési céljai

a lényeges részleteket;
önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja a
különböző szövegeknek és céloknak megfelelően;
bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti az író
álláspontját, nézőpontját.

A fejlesztés tartalma
Az érdeklődési köréhez és a szakirányához kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a
lényeg megértése.
Érdeklődésével és

tanulmányaival

kapcsolatos

hosszú,

összetett

utasítások,

figyelmeztetések megértése.
A szakirányához kapcsolatos cikkek megértése (esetenként szótár használatával).
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feltételek

és

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és
céloknak megfelelően.
A megfelelő források szelektív használata.
Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors
meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.
Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és
beszámolókban.
Széles körű szókincs kialakítása.
Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből
való kikövetkeztetésével.
Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata.
Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók (pl.
feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus,
műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus
levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok
hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek,
publicisztikai írások, szakiránnyal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek,
modern szépirodalmi szövegek.

Fejlesztési egység

Íráskészség
B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni
ismerős, érdeklődési köréhez, szakirányához kapcsolódó
témákról;

Előzetes tudás

be tud számolni élményeiről és benyomásairól.
A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdeklődési
körével és tanulmányaival kapcsolatos számos témakörben
A

tematikai

egység

nevelési-

fejlesztési céljai

és műfajban;
érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról is;
képes

feljegyezni

tudakozódással

és

problémák

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket;
követi az adott műfaj hagyományait.
A fejlesztés tartalma
Világos, részletes szövegek írása mindennapi és szakmai témakörökben.
Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető
közlése.
Tudakozódással

és

problémák

magyarázatával

kapcsolatos

üzenetek,

információt

közlő

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek.
Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire.
Általános és szakmai témákban esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása.
A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentőségének
kiemelése levelezésben.
Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban.
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Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása.
Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése.
Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről.
Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák
előnyeinek és hátrányainak kifejtése.
A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk
és érvek szintetizálása.
A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak
követése.
Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre
tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás.
Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb
megértés támogatására.
Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése.
A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással.
A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép).
Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus
stíluselemeinek alkalmazása.
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus
nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékeztetők
írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy
személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás,
megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus
informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások,
szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek
számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések,
leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek
készítése.

Témakörök a 13–14. évfolyamra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család

Etika:

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.

önismeret,
időben –

Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

ifjúság, felnőttkor öregkor,
családi élet.

ember
az
gyermekkor,

Egyén és család nálunk és a célnyelvi országokban.
Ember és társadalom

Etika:

Emberek külső és belső jellemzése.

társas

kapcsolatok,

Baráti kör. Munkatársak.
A fiatal felnőttek világa: kapcsolat a kortársakkal, munkatársakkal,

előítélet,
bizalom,

tolerancia,
együttérzés;

felnőttekkel.

fogyatékkal

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság, munkavállalás.
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élők,

szegények és gazdagok.

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat, munkaruházat.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl.
fogyatékkal élők).

a jövedelem szerepe a
családban,
kiadás,

Konfliktusok és kezelésük. Munkahelyi konfliktusok.
Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban.

bevétel,
megtakarítás,
hitel, rezsi, zsebpénz.
.

Környezetünk

Történelem, társadalmi és

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása).

állampolgári
ismeretek;
hon- és népismeret:

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.

lakóhely

A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.

hagyományai,
az
én
falum, az én városom.

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk
környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért?

Biológia-egészségtan:

Környezeti, ökológiai problémák, környezetvédelem a képzési iránynak
megfelelő szakmákban.

élőhely,
életközösség,
védett természeti érték,

Időjárás, éghajlat.

változatos élővilág.

és

környék

Globális kihívások.
Földrajz: településtípusok;
globális
problémák,
fenntarthatóság,
környezettudatosság,
életminőségek
különbségei,

pl.

az

éhezés és a szegénység
okai; a Föld mozgása, az
időjárás tényezői, a Föld
szépsége, egyedisége.
Az iskola

Történelem, társadalmi és

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat).

állampolgári
ismeretek;
társadalmi, állampolgári

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi
munka.

ismeretek:

Az ismeretszerzés különböző módjai.

tanulás

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott
szakmában.

élethosszig tartó tanulás.

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.

Informatika:

Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi országokban.

könyvtári
rendszerek.

A munka világa

Szakmai tárgyak:

Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat
A képzési iránynak megfelelő szakmák, a szükséges kompetenciák,

a
tárgyak
megfelelően.
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a

tudás

fogalmának átalakulása, a

digitális

technikái,

tudásbázisok,
információs

jellegének

rutinok, kötelességek, kihívások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú.
Életmód

Biológia-egészségtan:

Napirend, időbeosztás.

testrészek,

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a

életmód,

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.

ismérvei,
fogyatékkal
élők, betegségmegelőzés,

Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.

elsősegély.
Földrajz: biotermékek
Testnevelés és sport:

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.

egészséges
a

betegségek

a rendszeres testedzés
hatása a szervezetre.

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok).
Életmód nálunk és a célnyelvi országokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás

Földrajz:

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.

más népek kultúrái.

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.

Magyar

nyelv

és

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.

irodalom:

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.

művek olvasása, a reklám

Kulturális és sportélet nálunk és a célnyelvi országokban.

és a popzene új szóbeli
költészete.

rövid epikai, lírai, drámai

Informatika:
e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés

és

sport:

táncok, népi játékok, a
sport és
története,

az olimpia
példaképek

szerepe,
jellemzői.

sportágak

Ének-zene:
népzene, klasszikus zene,
popzene.
Dráma és tánc:
a

szituáció

beszédre
befogadás,
különböző
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alapelemei,
késztetés,
értelmezés,
kultúrák

mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások
értelmezése.

leírása,

Utazás, turizmus

Földrajz:

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros
közlekedés.

a kulturális élet földrajzi
alapjai,
nyelvek
és

Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.

vallások,
meghatározó

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok.

országok
jellemzői.

egyes
jellegű
turisztikai

Célnyelvi kultúrák.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok,

Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek;
tudománytörténeti

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben és a képzési
iránynak megfelelő szakmákban.

fizika:

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.

találmányok.

jelentőségű felfedezések,

Informatika:
számítógépen keresztül
való
kapcsolattartás,
információ keresése, az
informatikai
alkalmazó

eszközöket
média

megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak
megismerése, a netikett
alapjainak megismerése,
élőszóval
kísért
bemutatók
és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek

Történelem, társadalmi és

Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.

állampolgári
ismeretek;
társadalmi és állampolgári

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).

ismeretek:

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

családban,
kiadás,
bevétel,
megtakarítás,

a jövedelem szerepe a

hitel, rezsi, zsebpénz.
A szakiránynak megfelelő speciális témakörök.
Gépészet, illetve vendéglátás szakmai terminológia, szakmai ismeretek,

Szakmai tárgyak:

alapfogalmak.
A szakma fejlődésének trendjei.

megfelelően.
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a

tárgyak

jellegének

Marketing, menedzsment.
Reklamáció.
Munkahelyi konfliktusok kezelése.
Stb.

Önálló nyelvhasználó: középszint (B2 nyelvi szint)
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú általános
és szakmai szövegek fõ gondolatmenetét.
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a
mindennapi magán és munkahelyi élet váratlan helyzeteiben is. Stílusában és
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzetekhez.
A fejlesztés várt

A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével a különböző általános és szakmai témakörökben. Beszéde

eredményei
ciklus végén

folyamatos, érthető, stílusa megfelelő.
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet

a

lényegét

és

egyes

részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez,
szakmájához kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő
szövegeket megfogalmazni ismert, hétköznapi és szakmai témákról. Írásbeli
megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és stílusjegyek.
A tanuló nyelvtudása megfelel a középfokú nyelvvizsgák szintjének és
követelményeinek.

MATEMATIKA
(Gépészet és vendéglátás ágazat)
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről
és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása
érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló
rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás
fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.
A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika:
kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a
mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más
tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.
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A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják
választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket,
gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus,
valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani,
statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó
tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati
alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a
problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem
szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl.
aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a
matematika szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra
számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának
igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött
szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.
A tanulási folyamat során fokozatosan ismerik meg a tanulók a matematika belső struktúráját
(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlődik absztrakciós és szintetizáló
képességük. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban
való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok
megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését,
megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és
megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is
fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos
szintjére.
A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a
matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a
matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az
életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő
absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban
haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.
A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan
tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika a maga
hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a
technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának
tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a
tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják
matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos
területeken használhatják. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése segíthet a
mindennapokban, különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez
elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóknak képesnek kell
lenniük a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatára, a jelölésrendszer helyes
alkalmazására írásban és szóban egyaránt.
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A tanulók rendszeresen oldanak meg önállóan feladatokat, aktívan vesznek részt a tanítási, tanulási
folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül képessé válhatnak a pontos, kitartó, fegyelmezett
munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátjukétól eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek
érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására,
önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet
kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett,
nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja
az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), internet,
oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez.
A tananyag egyes

részleteinek

csoportmunkában való feldolgozása,

a feladatmegoldások

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális
önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommunikáció
fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatására,
megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. A
matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg
kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.
Változatos példákkal, feladatokkal lehet rámutatni, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi
életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a
pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. A tanulók életkoruknak megfelelő szinten,
rendszeresen foglakoznak olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását
keresik. Kiemelt szerepet kapnak azok az optimumproblémák, amelyek gazdasági kérdésekkel
foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát kell
meghatározni. Fokozatosan kerülnek be a matematikafeladatokba a pénzügyi fogalmak: bevétel,
kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a
feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket
tanulnak, illetve hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor
előrehaladtával a tanulók egyre több példát látnak arra, hogy milyen területeken tud segíteni a
matematika. A tanár felhívja a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismereteket alkalmaznak az
alapvetően matematikaigényes, illetve a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (például
informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, vegyész, grafikus,
szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.
A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematikatartalmú játékok és
matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a tanulók matematikához való pozitív
hozzáállását, ha látják a tananyag egyes elemeinek művészetekben való alkalmazását. A motivációs
bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának
megismertetése, a máig meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása,
nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A Nat néhány matematikus ismeretét
előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János,
Thalész, Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann. A kerettanterv ezen kívül is sok helyen hívja
fel a tananyag matematikatörténeti érdekességeire a figyelmet. Ezekből a tanulócsoportok jellegének
megfelelően szabadon lehet válogatni.
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A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül. Hogy a tananyagban
szereplő tételek beláttatása során milyen elfogadott igazságokból lehet kiindulni, s mennyire kell
részletezni egy bizonyítást, nagymértékben függ az állítás súlyától, a csoport befogadó képességétől,
a rendelkezésre álló időtől stb. Ami fontos, az a bizonyítás iránti igény felkeltése, a logikai levezetés
szükségességének megértetése. Ennek mikéntjét a helyi tantervre támaszkodva mindig a
szaktanárnak kell eldöntenie, ezért a tantervben a tételek megnevezése mellett nem szerepel utalás a
bizonyításra. A fejlesztési cél elérése szempontjából — egy adott tanulói közösség számára — nem
feltétlenül a tantervben szereplő (nevesített) tételek a legalkalmasabbak bizonyítás bemutatására,
gyakorlására.
Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények figyelembevételét
jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód megválasztását, más
esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. Egy adott osztály
matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag
megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát
alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal
motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára érdekesebb a matematika
kultúrtörténeti

szerepének

kidomborítása,

másoknak

a

középiskolai

matematika

gyakorlati

alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus
eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség megvalósulását.
9–10. évfolyam
A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de az
ismeretszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása,
ellenőrzése, és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két
évfolyamán sok, korábban már szereplő ismeret, összefüggés, fogalom úgy kerül elő újra hogy a
fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik
feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell
ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel. (Mindenki által elfogadott
alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások megfogalmazása és azok igazolása,
a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a következmények elemzése.) A felsorolt
célok az általános iskolai matematikatanítás céljaihoz képest jelentős többletet jelentenek, ezért is
fontos, hogy változatos módszertani megoldások alkalmazásával könnyebb legyen az átmenet.
A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai alapú játékok.
A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon alapuló
számjátékokat, és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni akarnak, ezért
természetes módon elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan következtetésekre jutnak,
olyan elemzéseket végeznek, amilyeneket hagyományos feladatokkal nem tudnánk elérni. A
matematikatanításnak ebben a szakaszában sok érdekes matematikatörténeti vonatkozással lehet
közelebb hozni a tanulókhoz a tantárgyat. A témakör egyes elemeihez kapcsolódva lehet bemutani
néhány matematikus életútját. A geometria egyes területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a
művészetekben való alkalmazásait megjelenítve világossá lehet tenni a tanulók előtt, hogy a
matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az ezekre a témákra fordított idő bőven megtérül az
ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló motiváció miatt. (A tantervben dőlt betűkkel
szerepelnek ezek a részek.)
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Változatos példákkal, feladatokkal lehet rámutathatni arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a
mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú feladatokkal,
számos geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális
megoldásokat keresni.
Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Legyen követelmény, hogy
egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a
kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ahogy a geometriai és
egyéb matematikai programok használata is.
A tanulók későbbi, matematika szempontjából nagyon különböző céljai, a fogalmi gondolkodásban
megnyilvánuló különbségek igen fontossá teszik ebben a szakaszban a differenciálást. Az évfolyamok
összetételének a bevezetőben vázolt sokszínűsége miatt nagyon indokolt csoportbontásban tanítani a
matematikát.
Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül
számonkérésre 10, ismétlésre, rendszerezésre 12 óra áll rendelkezésre.
9. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret 8
óra

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba
Előzetes tudás

rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A
matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete.
A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

matematika épülése elveinek
megkülönböztetése. Halmazok

céljai

ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés
segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.

bemutatása. Igaz és hamis állítások
eszközjellegű használata. Gondolkodás;

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Véges és végtelen halmazok.
Végtelen számosság szemléletes

Annak megértése, hogy csak a
véges halmazok elemszáma adható

fogalma.
Matematikatörténet: Cantor.

meg természetes számmal.

Részhalmaz.

Halmazműveletek:

Megosztott figyelem; két, illetve több

Magyar

unió, metszet, különbség. Halmazok
közötti viszonyok megjelenítése.

szempont egyidejű követése.
Szöveges
megfogalmazások

irodalom:

matematikai modellre fordítása.
Elnevezések
megtanulása,

rendszerezése.

definíciókra való emlékezés.

Biológia-egészségtan:

nyelv

és

mondatok,

szavak,

hangok

halmazműveletek
alkalmazása

a

rendszertanban.
Kémia:

anyagok

csoportosítása.
Alaphalmaz

és

komplementer

Annak

tudatosítása,
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hogy

Biológia-egészségtan:

alaphalmaz

halmaz.

nélkül

komplementer halmaz.
Halmaz
közös
elem

nincs

élőlények osztályozása;

nélküli

besorolás közös rész
nélküli halmazokba.

halmazokra bontása jelentőségének
belátása.
A

megismert

számhalmazok:

A

megismert

számhalmazok

Informatika:

természetes számok, egész számok,
racionális számok.

áttekintése. Természetes számok,
egész számok, racionális számok

számábrázolás
(problémamegoldás

A számírás története.

elhelyezése
számegyenesen.

táblázatkezelővel).

Valós

számok

halmaza.

intervallum
fogalma,
Irracionális szám létezése.
Távolsággal

Az
fajtái.

megadott

Annak

halmazábrában,

tudatosítása,

hogy

az

intervallum végtelen halmaz.
Ponthalmazok

megadása

ábrával.

Vizuális kultúra: a tér

ponthalmazok, adott tulajdonságú
ponthalmazok (kör, gömb, felező

Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése (például

ábrázolása.

merőleges,
középpárhuzamos).

két feltétellel megadott ponthalmaz).

Informatika:

szögfelező,

tantárgyi

szimulációs programok
használata.

Logikai műveletek:
„vagy”, „ha…, akkor”.

„nem”,

„és”,

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.)

Matematikai
és
más
jellegű
érvelésekben a logikai műveletek
felfedezése,
megértése,
önálló
alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak
és a matematikai logikában használt
kifejezések
jelentéstartalmának
összevetése.

A

hétköznapi,

nem

tudományos szövegekben található
matematikai információk felfedezése,
rendezése a megadott célnak
megfelelően. Matematikai tartalmú
(nem tudományos jellegű) szöveg
értelmezése.
Magyar

nyelv

megoldási terv készítése, a feladat
megoldása és szöveg alapján történő

irodalom:

szövegértés;

ellenőrzése.
Modellek alkotása a matematikán

és összekapcsolása, a
szöveg egységei közötti

belül; matematikán kívüli problémák

tartalmi

modellezése.
Gondolatmenet
lejegyzése (megoldási terv).

felismerése; a szöveg
tartalmi elemei közötti

Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése (a

kijelentés-érv,
okozati

okviszony

szövegben előforduló információk).
Figyelem összpontosítása.

felismerése
magyarázata.

és

Technika,

és

Szöveges feladatok.

Szöveges

(Folyamatos
feladat
a
9–12.
évfolyamon: a szöveg alapján a
megfelelő
matematikai
megalkotása.)

modell

feladatok

értelmezése,

és

információk azonosítása

megfelelés

Problémamegoldó gondolkodás és
szövegfeldolgozás: az indukció és
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életvitel

dedukció,

a

rendszerezés,

a

következtetés.

gyakorlat:

egészséges

életmódra és a családi
életre nevelés.

A „minden” és a „van olyan” helyes
használata.

A „minden” és a „van olyan” helyes
használata.

Nyitott mondatok igazsághalmaza,

Halmazok eszközjellegű használata.

szemléltetés módjai.
A

matematikai

Kísérletezés,
próbálkozás,
(folyamatos

bizonyítás.

módszeres
sejtés,
cáfolás
feladat

évfolyamokon).
Matematikatörténet:

a

9–12.
Euklidesz

Kísérletezés,

módszeres

próbálkozás,
sejtés,
megkülönböztetése.

cáfolás

Magyar

nyelv

irodalom:

és
mások

érvelésének

Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek.

összefoglalása

Ellenpélda szerepe.
Mások gondolataival

figyelembevétele.
való

és

vitába

szerepe
a
tudományosság
kialakításában. Nevezetes sejtések

szállás és a kulturált vitatkozás.
Megosztott figyelem; két, illetve több

(pl. ikerprím sejtés); hosszan „élt”, de
megoldott
sejtések
(pl.

szempont (pl. a saját és a vitapartner
szempontjának) egyidejű követése.

Fermat-sejtés, négyszínsejtés).
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs
fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és
következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális.

Tematikai
egység/

Órakeret
42 óra

2. Számtan, algebra

Fejlesztési cél

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági
szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel
használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet

Előzetes tudás

felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.
Tájékozódás
a
világ
mennyiségi
viszonyaiban,
tapasztalatszerzés.
Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete,
kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú
egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer
A

tematikai

egység nevelésifejlesztési céljai

önálló kiválasztási képességének kialakítása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének
vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A
problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak
megfelelően.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfelelően;
átstrukturálás. Számológép használata.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Számelmélet elemei.

A

A
tanult
szabályok.

rendszerezése.
Prímtényezős
felbontás, legnagyobb közös osztó,

oszthatósági
Prímtényezős

felbontás, legnagyobb közös

tanult

legkisebb

oszthatósági

közös
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Kapcsolódási pontok
szabályok

többszörös

osztó,

legkisebb

közös

meghatározása

a

felbontás

többszörös. Relatív prímek.
Matematikatörténet:

segítségével.
Egyszerű
oszthatósági

Euklidész, Mersenne, Euler,
Fermat; néhány számelméleti

szöveges feladatok megoldása.
Gondolatmenet követése, egyszerű

fogalom
fejlődésének
története (pl. tökéletes szám,

gondolatmenet megfordítása.
Érvelés.

feladatok,

ikerprím, prímek száma).
A hatványozás azonosságai.

Korábbi ismeretekre való emlékezés.

Számok abszolút értéke.

Egyenértékű

definíció

(távolsággal

adott definícióval).

hőmérséklet,

Fizika:
elektromos

töltés,

feszültség
értelmezése.
Különböző

számrendszerek.

A
helyiértékes
lényege.

írásmód
Kettes

A

különböző

számrendszerek

áram,
előjeles

kommunikáció

Informatika:

egyenértékűségének belátása.

ember
és
gép
között,
adattárolás egységei.

Az egyes fogalmak (távolság, idő,
terület, tömeg, népesség, pénz, adat

Fizika;
kémia;
biológiaegészségtan:
tér,
idő,

stb.)
mennyiségi
jellemzőinek
kifejezése számokkal, mennyiségi

nagyságrendek – méretek és
nagyságrendek becslése és

következtetések.
Számolás
normálalakkal írásban és számológép

számítása
az
atomok
méreteitől az ismert világ

segítségével.

méretéig;

A természettudományokban és a
társadalomban előforduló nagy és kis

környezetvédelem.

számrendszer.
Matematikatörténet: Neumann
János.
Számok normálalakja.
.

szennyezés,

mennyiségekkel történő számolás
Nevezetes

azonosságok:

kommutativitás,

Régebbi

ismeretek

mozgósítása,

összeillesztése, felhasználása.

asszociativitás,
disztributivitás.
Számolási
szabályok,
zárójelek használata.
Szöveges számítási feladatok

Szöveges

számítási

a természettudományokból, a
mindennapokból.

megoldása
természettudományokból,
mindennapokból
százalékszámítás:

feladatok
a
a

(pl.
megtakarítás,

kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó
ár és nettó ár, ÁFA, jövedelemadó,
járulékok,

élelmiszerek

kémia;

egészségtan:

biológiaszámítási

feladatok.
Informatika:
problémamegoldás
táblázatkezelővel.

százalékos

összetétele).
A növekedés és csökkenés kifejezése
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Fizika;

Földrajz:
működése.

a

pénzvilág

százalékkal („mihez viszonyítunk?”).
Gondolatmenet lejegyzése (megoldási
terv).

Technika,
életvitel
és
gyakorlat: tudatos élelmiszer-

Számológép használata. Az értelmes
kerekítés megtalálása.

választás,
becslések,
mérések, számítások.
Társadalmi, állampolgári és
gazdasági

ismeretek:

a

család
pénzügyei
és
gazdálkodása, vállalkozások.
(a ± b)2, (a ± b)3 polinom
alakja,

a  b szorzat alakja.
2

2

Ismeretek
tudatos
(azonosságok).

memorizálása

Fizika:

számítási

megoldása (pl. munkatétel).

Azonosság fogalma.

Geometria

és

algebra

összekapcsolása
igazolásánál.

az

azonosságok

Egyszerű
polinomok,

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl.
szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése,

Fizika;
kémia;
egészségtan:

bővítése, műveletek törtekkel).

feladatok.

A képlet értelmének, jelentőségének
belátása.
Helyettesítési
érték

Fizika;

törtek

feladatok
illetve algebrai

közötti

Tanult
alkalmazása.

műveletekre.

feladatok

biológiaszámítási

azonosságok
Algebrai tört

értelmezési
Algebrai

tartománya.
kifejezések

egyszerűbb alakra hozása.
Egyes változók kifejezése
fizikai, kémiai képletekből.

kémia:

képletek

értelmezése..

kiszámítása képlet alapján.
Elsőfokú
kétismeretlenes
egyenletrendszer megoldása.

Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.
Különböző
ugyanarra

módszerek
a

alkalmazása
problémára

(behelyettesítő
módszer,
együtthatók módszere).
Elsőfokú

egyenletre,

egyenletrendszerre
szöveges feladatok.

vezető

A

mindennapokhoz

Fizika: kinematika, dinamika.

ellentett
kapcsolódó

problémák matematikai modelljének
elkészítése
(egyenlet,
illetve
egyenletrendszer
felírása);
a
megoldás ellenőrzése, a gyakorlati

Fizika: kinematika, dinamika.
Kémia: százalékos keverési
feladatok.

feladat megoldásának összevetése a
valósággal (lehetséges-e?).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság.
Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú egyenlet, diszkrimináns.
Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép.

Órakeret

3. Geometria
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egység/

32 óra

Fejlesztési cél
Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek
csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése,
alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból.

Előzetes tudás

Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Kör és gömb, hasábok, hengerek
és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete.
Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk
alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének felismerése a
matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel felismerése.
A

tematikai

egység nevelésifejlesztési céljai

Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett
számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet
kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma
geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények
összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak
az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi
ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép használata.
Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Geometriai

alapfogalmak.

Térelemek, távolságok
szögek értelmezése.
A
háromszög
vonalai, körei.

és

nevezetes
Oldalfelező

merőlegesek,

Idealizáló

absztrakció:

Kapcsolódási pontok
pont,

egyenes, sík, síkidomok, testek.
Vázlat készítése.
A definíciók és tételek
ismerete, alkalmazása.

pontos

belső

Informatika: tantárgyi szimulációs
programok

használata

(geometriai szerkesztőprogram).

szögfelezők,
magasságvonalak,
középvonalak tulajdonságai.
Körülírt kör, beírt kör.
Matematikatörténet:
Euleregyenes,

Feuerbach-kör

bemutatása

(interaktív

szerkesztőprogrammal,
bizonyítás nélkül).
Konvex sokszögek általános
tulajdonságai. Átlók száma,

Fogalmak alkotása specializálással:
konvex
sokszög,
szabályos

belső

sokszög.

szögek

Szabályos
szöge.
Kör

összege.

sokszög

és

részei,

belső

kör

és

Fogalmak pontos ismerete.

egyenes. Ív, húr, körcikk,
körszelet. Szelő, érintő.

Fizika: körmozgás, a körpályán
mozgó test sebessége.
Vizuális

kultúra:

építészeti

körmozgás

sebessége,

stílusok.
A

körív

hossza.

arányosság

a

Egyenes
középponti

Együttváltozó

mennyiségek

Fizika:

összetartozó

adatpárjainak

szögsebessége.
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szög és a hozzá tartozó körív
hossza között
alapján).

vizsgálata.
Földrajz: távolság a Föld két

(szemlélet

pontja között.

A körcikk területe. Egyenes
arányosság a középponti

Együttváltozó
összetartozó

szög és a hozzá tartozó

vizsgálata.

körcikk
területe
(szemlélet alapján).
A szög mérése.
ívmértéke.

mennyiségek
adatpárjainak

között
A

szög

Mérés, mérési elvek megismerése.
Mértékegység-választás,

szögsebesség,

Fizika:

körmozgás, rezgőmozgás.

mérőszám.
Földrajz:

tájékozódás

földgömbön;

hosszúsági

szélességi
helymeghatározás.
Thalész tétele.

Ismeretek tudatos memorizálása.

A matematika mint kulturális
örökség.

Állítás
és
gyakorlása.

Pitagorasz-tétel alkalmazásai.

Ismeretek

(Koordináta-geometria
előkészítése.)

rendszerezése problémamegoldás
érdekében.
Állítás
és

a
és
körök,

megfordításának
mozgósítása,

Fizika:

felbontása

vektor

merőleges összetevőkre.

megfordításának gyakorlása.
A

tengelyes

középpontos

és

tükrözés,

a
az

A

megmaradó

és

a

változó

tulajdonságok tudatosítása.

elmozdulásvektor,

forgások.

eltolás,
a
pont
körüli
elforgatás. A transzformációk

Földrajz: bolygók tengely körüli

tulajdonságai.
A geometriai vektorfogalom.
Egybevágóság, szimmetria.

Fizika:

forgása, keringés a Nap körül.
Szimmetria

felismerése

a

Informatika: tantárgyi szimulációs

matematikában, a művészetekben,
a
környezetünkben
található

programok használata.

tárgyakban, részvétel szimmetrián
alapuló játékokban.

Vizuális

kultúra:

kifejezés,

képzőművészet;
művészettörténeti
stíluskorszakok.
Biológia-egészségtan: az emberi
test síkjai, szimmetriája.

Szimmetrikus

négyszögek.

Fogalmak alkotása specializálással.

Vizuális

kultúra:

Négyszögek csoportosítása
szimmetriáik szerint.

képzőművészet;
művészettörténeti

Szabályos sokszögek.

stíluskorszakok.

Egyszerű
feladatok.

szerkesztési

kifejezés,

Szerkesztési eljárások gyakorlása.

Informatika: tantárgyi szimulációs

Szerkesztési

programok

ellenőrzés.

terv

készítése,

Megosztott

figyelem;
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használata

(geometriai szerkesztőprogram).

két, illetve több szempont egyidejű
követése.
Pontos,
munkára nevelés.

esztétikus

Kulcsfogalmak/

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög,
speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó,

fogalmak

hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. Szinusz, koszinusz, tangens,
kotangens.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Összefüggések, függvények, sorozatok

Órakeret
20 óra

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok

Előzetes tudás

ábrázolása koordináta-rendszerben.

A tematikai egység

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-

nevelési-fejlesztési
céljai

modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.
Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A függvény megadása, elemi
tulajdonságai.

Ismeretek
tudatos
memorizálása
(függvénytani alapfogalmak).

Fizika; kémia;
egészségtan:

Alapfogalmak

lejátszódó

megértése,

konkrét

biológiaidőben
folyamatok

függvények elemzése a grafikonjuk
alapján.

leírása, elemzése.

Időben lejátszódó valós folyamatok
elemzése grafikon alapján. Számítógép

Informatika:

tantárgyi

szimulációs

programok

használata a függvények vizsgálatára.

használata,
adatkezelés
táblázatkezelővel.

A lineáris függvény, lineáris

Táblázatok készítése adott szabálynak,

Fizika:

kapcsolatok.
A
lineáris
függvények tulajdonságai. Az

összefüggésnek megfelelően.
Időben
lejátszódó
történések

folyamatok vizsgálata,
változás sebessége.

egyenes arányosság. A lineáris

megfigyelése,

függvény
grafikonjának
meredeksége, ennek jelentése

megfogalmazása. Modellek alkotása:
lineáris kapcsolatok felfedezése a

lineáris kapcsolatokban.

hétköznapokban (pl. egységár, a
változás sebessége). Lineáris függvény

a

időben

lineáris
a

változás

ábrázolása paraméterei alapján.
Számítógép használata a lineáris

Kémia:

egyenes

arányosság.
Informatika:
táblázatkezelés.

folyamat megjelenítésében.
Az abszolútérték-függvény. Az

x  ax  b
grafikonja,
(a
A

függvény

Ismeretek
(függvénytulajdonságok).

felidézése

Ismeretek

felidézése

tulajdonságai

 0 ).
négyzetgyökfüggvény.

Az

( x  0 ) függvény
grafikonja, tulajdonságai.

x

x

(függvénytulajdonságok).
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Fizika:

matematikai

lengésideje.

inga

A

fordított

x

arányosság

a
x ( ax  0 )

Ismeretek

felidézése

(függvénytulajdonságok).

Fizika:

ideális

gáz,

izoterma.

függvénye.
grafikonja, tulajdonságai.

Informatika:

tantárgyi

szimulációs

programok

használata.
Függvények alkalmazása.

Valós folyamatok függvénymodelljének
megalkotása. A folyamat elemzése a

Fizika: kinematika.

függvény vizsgálatával, az eredmény
összevetése a valósággal. A modell

Informatika:

tantárgyi

szimulációs

programok

érvényességének vizsgálata.
Számítógép
alkalmazása

használata.
(pl.

függvényrajzoló program).
Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.
Egyenlet,
egyenletrendszer
grafikus megoldása.

Egy adott probléma megoldása két
különböző módszerrel.

Fizika; kémia;
egészségtan;

biológiaföldrajz:

Az algebrai és a grafikus módszer

számítási feladatok.

összevetése.
Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.
Számítógépes program használata.
Az x  ax  bx  c (a  0)
2

másodfokú

függvény

ábrázolása és tulajdonságai.
Függvénytranszformációk
áttekintése

x  a( x  u )  v

Ismeretek

felidézése

(algebrai

ismeretek és függvénytulajdonságok
ismerete).

az
alak

Tematikai

gyorsuló
kinematikája.

mozgás

Informatika:

tantárgyi

szimulációs

programok

használata.

segítségével.

fogalmak

egyenletesen

Számítógép használata.

2

Kulcsfogalmak/

Fizika:

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely,
növekedés,
fogyás,
szélsőértékhely,
szélsőérték.
Alapfüggvény.
Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás.

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

5. Valószínűség, statisztika

Órakeret
6 óra

Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása.
Százalékszámítás.

A tematikai egység

A
valószínűség
tapasztalatszerzés

fogalmának
mélyítése:
ismeretek
rendszerezése,
újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív

nevelési-fejlesztési
céljai

gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram,
kördiagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép
használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási pontok

Statisztikai adatok és ábrázolásuk

Adatok

(gyakoriság,
eloszlás,

ábrázolása.
mennyiségek

relatív

gyakoriság,
kördiagram,

jegyzése,

rendezése,
Együttváltozó
összetartozó

adatpárjainak jegyzése.
Diagramok, táblázatok

oszlopdiagram, vonaldiagram).

olvasása,

Informatika: adatkezelés,
adatfeldolgozás,
információmegjelenítés.
Történelem, társadalmi és

készítése.
Grafikai szervezők összevetése más

állampolgári

ismeretek:

történelmi,

társadalmi

formátumú

témák vizuális ábrázolása

dokumentumokkal,

következtetések
levonása
írott,
ábrázolt és számszerű információ

(táblázat, diagram).

összekapcsolásával.
Számítógép használata.

Földrajz:
éghajlati

időjárási,
és

gazdasági

statisztikák.
Adathalmazok
jellemzői:
medián, módusz.

átlag,

A statisztikai mutatók nyújtotta
információk helyes értelmezése.

Informatika:

statisztikai

adatelemzés.

Nagy adathalmaz vizsgálata kevés
statisztikai jellemzővel: előnyök és
hátrányok.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. Biztos
esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély,
valószínűség.

10. évfolyam
Tematikai

egység/

Fejlesztési cél

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
14 óra

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba
Előzetes tudás

rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A
matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete.
A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

matematika épülése elveinek
megkülönböztetése. Halmazok

céljai

ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés
segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.
Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Logikai

műveletek:

bemutatása. Igaz és hamis állítások
eszközjellegű használata. Gondolkodás;

„nem”,

„és”,

„vagy”, „ha…, akkor”.
(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.)

Matematikai

és

más

Kapcsolódási pontok
jellegű

érvelésekben a logikai műveletek
felfedezése,
megértése,
önálló
alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak
és a matematikai logikában használt
kifejezések
összevetése.

jelentéstartalmának
A hétköznapi, nem

tudományos szövegekben található
matematikai információk felfedezése,
oldal 261 / 830

rendezése

a

megadott

célnak

megfelelően. Matematikai tartalmú
(nem tudományos jellegű) szöveg
értelmezése.
A „minden” és a „van olyan” helyes

A „minden” és a „van olyan” helyes

használata.

használata.

Nyitott mondatok igazsághalmaza,
szemléltetés módjai.

Halmazok eszközjellegű használata.

A
matematikai
Kísérletezés,

Kísérletezés,
próbálkozás,

nyelv

és
mások

megkülönböztetése.

érvelésének

9–12.

Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek.
Ellenpélda szerepe.

összefoglalása
figyelembevétele.

és

Euklidesz

tudományosság

Mások gondolataival való vitába
szállás és a kulturált vitatkozás.

kialakításában. Nevezetes sejtések
(pl. ikerprím sejtés); hosszan „élt”, de

Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont (pl. a saját és a vitapartner

megoldott

szempontjának) egyidejű követése.

próbálkozás,

bizonyítás.
módszeres

sejtés,

(folyamatos
feladat
évfolyamokon).
Matematikatörténet:
a

szerepe

cáfolás
a

sejtések

(pl.

módszeres
sejtés,
cáfolás

Magyar
irodalom:

Fermat-sejtés, négyszínsejtés).
Állítás és megfordítása.
„Akkor

és

csak

akkor”

Az „akkor és csak akkor” használata.
típusú

állítások.

Feltétel

és

következmény

felismerése
a
„Ha …, akkor …” típusú állítások
esetében.
Korábbi, illetve újabb (saját) állítások,
tételek jelentésének elemzése.

Bizonyítás.

Gondolatmenet
Rendszerezés

(érvek

sorrendje).
Következtetés

tagolása.
logikus
megítélése

helyessége szerint.
gondolatmenetére,

A

Etika: a következtetés,
érvelés, bizonyítás és
cáfolat
szabályainak
alkalmazása.

bizonyítás
bizonyítási

módszerekre való emlékezés.
Kidolgozott
gondolatmenetének

bizonyítás
követése,

megértése.
Példák a hétköznapokból helyes és
helytelenül
következtetésekre.

megfogalmazott

Egyszerű kombinatorikai feladatok:

Rendszerezés:

az

leszámlálás,
sorbarendezés,
gyakorlati problémák.

összeszámlálásánál minden esetet
meg kell találni, de minden esetet

problémamegoldás
táblázatkezelővel.

Kombinatorika a mindennapokban.

csak egyszer lehet számításba
venni. Megosztott figyelem; két,

Technika,

illetve

gyakorlat:

több

szempont

követése.
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esetek

egyidejű

Esetfelsorolások,

Informatika:

életvitel

és

hétköznapi

problémák megoldása a

diszkusszió (pl. van-e ismétlődés).

kombinatorika

Sikertelen megoldási kísérlet után
újjal
való
próbálkozás;
a

eszközeivel.

sikertelenség okának feltárása (pl.
minden feltételre figyelt-e).

Magyar
irodalom:

nyelv
és
periodicitás,

ismétlődés
kombinatorika
szervezőelv

és
mint
poetizált

szövegekben.
A gráffal kapcsolatos alapfogalmak

Gráfok

(csúcs, él, fokszám).
Egyszerű hálózat szemléltetése.

problémamegoldásban.
Számítógépek egy munkahelyen,
elektromos

alkalmazása

hálózat

a

lakásban,

település
úthálózata
szemléltetése gráffal.
Gondolatmenet
gráffal.

Kémia:

molekulák

térszerkezete.
Informatika:

stb.

problémamegoldás
informatikai eszközökkel

megjelenítése

és
módszerekkel,
hálózatok.
Történelem, társadalmi
és

állampolgári

ismeretek: pl. családfa.
Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedés.
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs
fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és
következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
40 óra

2. Számtan, algebra

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági
Előzetes tudás

szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel
használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet
felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.
Tájékozódás
a
világ
mennyiségi
viszonyaiban,
tapasztalatszerzés.
Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete,

tematikai

kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú
egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló

egység nevelésifejlesztési céljai

kiválasztási képességének kialakítása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének

A

vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A
problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak
megfelelően.
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Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfelelően;
átstrukturálás. Számológép használata.
Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Hatványozás 0 és negatív

Fogalmi

egész
kitevőre.
Permanencia-elv.

definíció kiterjesztése.

Egy

Definíciókra való emlékezés.

abszolútértéket

tartalmazó

általánosítás:

a

Kapcsolódási pontok
korábbi

egyenletek.

x  c  ax  b

.
fonálinga

lengésideje,

A négyzetgyök definíciója.

Számológép használata.

Fizika:

A
négyzetgyök
azonosságai.

A
négyzetgyök
azonosságainak
használata konkrét esetekben.

rezgésidő számítása.

A másodfokú
megoldása,

Különböző
algebrai
módszerek
alkalmazása ugyanarra a problémára

Fizika:

egyenlet
a

megoldóképlet.

egyenletesen

gyorsuló

mozgás kinematikája.

(szorzattá alakítás, teljes négyzetté
kiegészítés).
Ismeretek
tudatos
memorizálása (rendezett másodfokú
egyenlet
és
összekapcsolódása).

megoldóképlet

A megoldóképlet biztos használata.
Másodfokú
vezető

egyenletre
gyakorlati

Matematikai
modell
(másodfokú
egyenlet) megalkotása a szöveg

problémák,
feladatok.

szöveges

alapján. A megoldás ellenőrzése,
gyakorlati
feladat
megoldásának
összevetése
(lehetséges-e?).

Gyöktényezős

alak.

a

Fizika;

kémia:

számítási

feladatok.

valósággal

Algebrai ismeretek alkalmazása.

Másodfokú
polinom
szorzattá alakítása.
Gyökök

és

együtthatók

összefüggései.
Néhány

Önellenőrzés:

egyenlet

megoldásának ellenőrzése.
egyszerű

Annak

belátása,

magasabb fokú egyenlet

matematikában

megoldása.
Matematikatörténet:

problémák.

hogy

vannak

a

megoldhatatlan

részletek a harmad- és
ötödfokú
egyenlet
megoldásának
történetéből.
Egyszerű

négyzetgyökös

Megoldások ellenőrzése.

például

egyenletesen

gyorsuló mozgással kapcsolatos
kinematikai feladat.

egyenletek.

ax  b  cx  d .
Másodfokú
egyenletrendszer.

Fizika:

Egyszerű
egyenletrendszer

másodfokú
megoldása.
A
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A behelyettesítő módszer.

behelyettesítő

módszerrel

is

megoldható feladatok.
Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.
Egyszerű

másodfokú

egyenlőtlenségek.

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség

Informatika: tantárgyi szimulációs

megoldása.

programok használata.

Másodfokú

függvény

ax2  bx  c  0 (vagy > eszközjellegű használata.
0) alakra visszavezethető
egyenlőtlenségek ( a

 0 ).

Példák
alaphalmazon

adott
ekvivalens

Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.

és

ekvivalens

Halmazok eszközjellegű használata.

nem

egyenletekre,
átalakításokra.
Alaphalmaz,
tartomány,

értelmezési

megoldáshalmaz. Hamis
gyök, gyökvesztés.
Összefüggés két pozitív

Geometria

és

szám számtani és mértani
közepe között. Gyakorlati

összekapcsolása
igazolásánál.

példa
minimum
és
maximum
probléma

Gondolatmenet megfordítása.

az

algebra
azonosság

Fizika:

minimum-

és

maximumproblémák.

megoldására.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai
egység/

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság.
Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú egyenlet, diszkrimináns.
Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép.

Órakeret

3. Geometria

48 óra

Fejlesztési cél

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek
csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése,
Előzetes tudás

alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból.
Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Kör és gömb, hasábok, hengerek
és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete.
Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk
alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének felismerése a

A

tematikai

egység nevelésifejlesztési céljai

matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel felismerése.
Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett
számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet
kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma
geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények
összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak
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az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi
ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép használata.
Ismeretek
Vektorok

összege,

két

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Műveleti

Fizika: erők összege, két erő

analógiák

(összeadás,

vektor különbsége.

kivonás).

Középpontos hasonlóság,

A

hasonlóság.
osztás.

tulajdonságok tudatosítása.

Arányos

különbsége,
vektormennyiség
változása (pl. sebességváltozás).

megmaradó

és

a

változó

Informatika: tantárgyi szimulációs
programok használata (geometriai
szerkesztőprogram).

A
hasonlósági
transzformáció.
Hasonló alakzatok.

A

megmaradó

és

a

változó

tulajdonságok
tudatosítása:
a
megfelelő
szakaszok
hosszának
aránya állandó, a megfelelő szögek
egyenlők, a kerület, a terület, a
felszín és a térfogat változik.
A
háromszögek
hasonlóságának

Szükséges és elégséges feltétel
megkülönböztetése.
Ismeretek

alapesetei.

tudatos memorizálása.

A

hasonlóság

alkalmazásai.
Háromszög
súlypontja,

Új

ismeretek

matematikai

Fizika: súlypont, tömegközéppont.

alkalmazása.
Vizuális

súlyvonalai,
hasonló

síkidomok
kerületének,
területének aránya.

kultúra:

összetett

arányviszonyok

érzékeltetése,

formarend,
az
megjelenése a

aranymetszés
természetben,

alkalmazása a művészetekben.
Magasságtétel, befogótétel
a
derékszögű

Ismeretek tudatos memorizálása,
alkalmazása szakaszok hosszának

háromszögben. Két pozitív
szám mértani közepe.

számolásánál,
szerkesztésénél.

A hasonlóság gyakorlati

Modellek alkotása a matematikán

Földrajz:

alkalmazásai.
Távolság,
szög, terület a tervrajzon,

belül; matematikán kívüli problémák
modellezése: geometriai modell.

térképolvasás.

Annak tudatosítása, hogy nem
egyformán változik egy test felszíne

Biológia-egészségtan:

és térfogata, ha kicsinyítjük vagy
nagyítjuk.

nagy felület
tartozik.

Új

Fizika: Newton II. törvénye.

szakaszok
térképkészítés,

térképen.
Hasonló
felszínének,

testek
térfogatának

aránya.
Vektor

szorzása

valós

számmal.
Vektorok

műveletfogalom

kialakítása

és

arra,

amikor

adott
(pl.

példák
térfogathoz

fák

levelei)

gyakorlása.
felbontása

eredő

erő,

Ismeretek mozgósítása új helyzetben.

Fizika:

összetevőkre.

Emlékezés korábbi információkra.

összetevőkre bontása.

Bázisvektorok,
vektorkoordináták.

Elnevezések,
jelek
és
egyéb
megállapodások
megjegyzése.

Fizika:
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erővektor

eredő

helymeghatározás,
felbontása

Emlékezés definíciókra.

összetevőkre.

Hegyesszög
szinusza,
koszinusza, tangense és

erővektor

Fizika:

felbontása

derékszögű összetevőkre.

kotangense.
A Pitagorasz-tétel és a
hegyesszög

A valós problémák
(geometriai)

matematikai
modelljének

szögfüggvényeinek
alkalmazása a derékszögű

megalkotása, a problémák
megoldása.

erővektor

Fizika:

felbontása

derékszögű összetevőkre.

önálló

háromszög
hiányzó
adatainak kiszámítására.
Távolságok

és

számítása
feladatokban,

szögek

gyakorlati
síkban és

térben.
Kulcsfogalmak/

hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. Szinusz, koszinusz, tangens,
kotangens.

fogalmak

Tematikai

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög,
speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó,

egység/

Fejlesztési cél

4. Valószínűség, statisztika

Órakeret
6 óra

Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása.
Százalékszámítás.

Előzetes tudás

A tematikai egység

A
valószínűség
tapasztalatszerzés

nevelési-fejlesztési

gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram,

céljai

kördiagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép
használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.

Ismeretek
Véletlen
esemény
bekövetkezésének

és
esélye,

valószínűsége.

fogalmának
mélyítése:
ismeretek
rendszerezése,
újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A véletlen esemény szimmetria
alapján, logikai úton vagy kísérleti

Biológia-egészségtan:
öröklés, mutáció.

úton megadható, megbecsülhető
esélye, valószínűsége.
Kísérletek, játékok csoportban..

Kulcsfogalmak/
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. Biztos
esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély,
valószínűség.

Gondolkodási és megismerési módszerek
-

Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése,
halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.

-

Értsék és jól használják a matematika
szakkifejezéseket a hétköznapi életben.
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logikában

megtanult

-

Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése;

-

bizonyítás gondolatmenetének követése.
Egyszerű
leszámlálási
feladatok

-

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult

megoldása,

a

megoldás

ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására.
Számtan, algebra
-

Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai
kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák
megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek
megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok,

-

azonosságok.
Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen
egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek

-

felírása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
Elsőfokú
és
másodfokú
(egyszerű)
kétismeretlenes
egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető
szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer

-

megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása.

-

Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e
számkörben megismert műveletek
feladatokban való alkalmazása.

-

gyakorlati

és

elvontabb

A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására,
tankönyvek,
keresőprogramok
célirányos
használatára,
szövegekből a lényeg kiemelésére.

Geometria
-

Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.
Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük.

-

A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és
ezek tulajdonságainak ismerete.

-

Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve
két hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása
(pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat).

-

Szimmetria ismerete, használata.
Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok,

-

nevezetes vonalak, pontok, körök).
Derékszögű
háromszögre
visszavezethető

(gyakorlati)

számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek
szögfüggvényeivel; magasságtétel és befogótétel ismerete.
-

Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.

Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok
összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor
felbontása,

vektorkoordináták
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meghatározása

adott

bázisrendszerben.
-

Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának
kialakulása,
a
jellemzők
kiszámítása
(képlet
alapján);
mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma
geometriai modelljének megalkotása.

-

A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai
transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a
tanulók dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége.

-

-

A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek
számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák
megoldásánál alkalmazni.
A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos
munkavégzésre.

Összefüggések, függvények, sorozatok
-

A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési
tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak

-

ismerete.
A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).

-

Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása.
Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény
grafikonja alapján.

-

Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség.
A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordinátarendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat
meghatározni,
nemcsak
a
matematika,
hanem
a
természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző
gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is.

Valószínűség, statisztika
-

Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának

-

és relatív gyakoriságának kiszámítása.
Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.

-

Adathalmaz
móduszának,
meghatározása.

mediánjának,

átlagának

értelmezése,

-

Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet,

-

esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata.
Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és

-

a relatív gyakoriságok összevetése.
A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok
rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek adatsokaságot
jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus
esetszámlálással

meg

bekövetkezésének esélyét.
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tudják

határozni

egy

adott

esemény

11. évfolyam
Tematikai egység/

Órakeret

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Fejlesztési cél

Sorbarendezési,

Előzetes tudás

leszámlálási

problémák

8 óra

megoldása.

Gráffal

kapcsolatos

alapfogalmak.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének
megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konkrét
példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások
modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.

megfogalmazása.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

feladatok,

Modell alkotása valós problémához:

Földrajz:

kiválasztási
feladatok.
A
kombinatorika alkalmazása egyszerű

kombinatorikai modell.
Megosztott figyelem; két, illetve több

tendenciák
megfogalmazása

geometriai feladatokban.
Mintavétel visszatevés nélkül

szempont egyidejű követése.

Ismeretek
Vegyes

kombinatorikai

A

előrejelzések,

Biológia-egészségtan:

és

visszatevéssel.
Matematikatörténet: Erdős Pál.

genetika

Binomiális együtthatók.

Jelek szerepe, alkotása, használata:
célszerű jelölés megválasztásának
jelentősége a matematikában.

Gráfelméleti

alapfogalmak,

Modell alkotása valós problémához:

alkalmazásuk. Fokszám összeg és
az élek száma közötti összefüggés.
Matematikatörténet: Euler.

gráfmodell. Megfelelő, a problémát
jól tükröző ábra készítése.

Kulcsfogalmak/

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.

fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Hatvány

Előzetes tudás

Órakeret

2. Számtan, algebra
fogalma

30 óra
egész

kitevőre,

hatványozás

azonosságai.

Egyenlet,

egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása
megfelelő
modell
választásával.
A
matematika
alkalmazása
más
tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika
épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak
kiterjesztése követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása
egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

n-edik gyök.

A matematika belső fejlődésének

A
négyzetgyök
általánosítása.
Hatványozás

pozitív

racionális kitevő esetén.

fogalmának
alap

és

Kapcsolódási pontok

felismerése, új fogalmak alkotása.
Fogalmak

módosítása

újabb

tapasztalatok, ismeretek alapján. A
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hatványfogalom

célszerű

kiterjesztése,
alkalmazása.
Hatványozás
alkalmazása.

azonosságainak
Példák
az

azonosságok

érvényben

permanenciaelv

Ismeretek tudatos memorizálása.
Ismeretek mozgósítása.

maradására.
A definíciók

és

a hatványozás

Modellek alkotása (algebrai modell):

Fizika;

közvetlen
megoldható

exponenciális
egyenletre
vezető
valós problémák (például: befektetés,

radioaktivitás.

hitel,

Földrajz;

azonosságainak
alkalmazásával

exponenciális egyenletek.

értékcsökkenés,

népesség

kémia:

biológia-

egészségtan:

alakulása, radioaktivitás).

globális

problémák - demográfiai
mutatók, a Föld eltartó
képessége
és
az
élelmezési
betegségek,

válság,

világjárványok,

A logaritmus értelmezése.

Korábbi

ismeretek

felidézése

A logaritmussal való számolás
szerepe
a
Kepler-törvények

(hatvány fogalma).
Ismeretek tudatos memorizálása.

túltermelés
túlfogyasztás.

és

Technika,

és

életvitel

gyakorlat:
zajszennyezés.

felfedezésében.
Kémia: pH-számítás.
Fizika: Kepler-törvények.
Annak felismerése, hogy a technika

Fizika; kémia: számítási

táblázat használata.

fejlődésének alapja a matematikai
tudás.

feladatok.

A logaritmus azonosságai.

A

Zsebszámológép

használata,

hatványozás

és

a

logaritmus

kapcsolatának felismerése.
A

definíciók

és

logaritmus

Modellek alkotása (algebrai modell):

Életvitel

közvetlen
megoldható

logaritmus
alkalmazásával
megoldható egyszerű exponenciális

zajszennyezés.

egyenletek; ilyen egyenletre vezető

Kémia: pH-számítás.

valós problémák (például: befektetés,
hitel,
értékcsökkenés,
népesség

Biológia-egészségtan:

a

azonosságainak
alkalmazásával

logaritmusos egyenletek.

alakulása, radioaktivitás).

és

gyakorlat:

érzékelés, az inger és az
érzet.

Kulcsfogalmak/

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés.

fogalmak

Logaritmus.

Tematikai egység/

Órakeret

3. Geometria
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Fejlesztési cél

44 óra
Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes
ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei.
Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság,
hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet.

Előzetes tudás

Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai
megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel,
háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla,
kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne.
Számológép (számítógép) használata.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolságok,

A tematikai egység

szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A matematika két
területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria.

nevelési-fejlesztési
céljai

Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Szinusztétel, koszinusztétel.

Általános

eset,

különleges

Kapcsolódási pontok
eset

viszonya (a derékszögű háromszög
és a két tétel).

Fizika: vektor felbontása adott
állású összetevőkre.
Földrajz:

térábrázolás

és

térmegismerés eszközei, GPS.
Síkidomok kerületének és

Ismeretek alkalmazása.

Földrajz: felszínszámítás.

területének számítása.
Pitagoraszi összefüggés egy
szög
szinusza
és

A
trigonometrikus
azonosságok
megértése, használata.

koszinusza
között.
Összefüggés a szög és a

Függvénytáblázat
alkalmazása
feladatok megoldásában.

mellékszöge
szinusza,
illetve koszinusza között. A
tangens kifejezése a szinusz
és
a
hányadosaként.

koszinusz

Egyszerű
trigonometrikus
egyenletek. Trigonometrikus
egyenletre

vezető,

háromszöggel
valós
Azonosság
igénylő

A problémához hasonló egyszerű
probléma keresése.

Fizika:

rezgőmozgás,

kitéréshez,

sebességhez,

gyorsuláshoz

kapcsolatos
problémák.

adott
tartozó

időpillanatok meghatározása.

alkalmazását
egyszerű

trigonometrikus egyenlet.
Két vektor skaláris szorzata.
A
skaláris
szorzat

A
művelet
felfedezése.

tulajdonságai. Két
merőlegességének

A szükséges és az elégséges feltétel
felismerése, megkülönböztetése.

szükséges

és

vektor

újszerűségének

elégséges

feltétele.
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Fizika:

mechanikai

mágneses fluxus.

munka,

Emlékezés:

Helyvektor.

jelek,

jelölések,

megállapodások.
Műveletek

koordinátáikkal

A

vektor

Fizika: vonatkoztatási rendszer,
hely megadása.

fogalmának

bővítése

Fizika:

erők

összeadása
segítségével,
képalkotás

adott vektorokkal. Vektorok
és rendezett számpárok

(algebrai vektorfogalom). Sík és tér:
a dimenzió szemléletes fogalmának

komponensek
háromdimenziós

közötti megfeleltetés.

fejlesztése.

(hologram).

A helyvektor koordinátái.
Szakasz
felezőpontjának,

Képletek értelmezése, alkalmazása.

Fizika: hely megadása.

harmadoló
háromszög

pontjának, a
súlypontjának

koordinátái.
Két pont távolsága,
szakasz hossza.

a

A kör egyenlete.

Az

egyenes

Képletek értelmezése, alkalmazása.
Geometria

különböző

megadási
módjai.
Az
irányvektor, a normálvektor,

és

algebra

Informatika:

ponthalmaz

összekapcsolása.

megjelenítése
képernyőn
(geometriai szerkesztőprogram).

Megosztott figyelem; két, illetve több

Informatika:

szempont egyidejű követése.

megjelenítése
képernyőn
(geometriai szerkesztőprogram).

ponthalmaz

az iránytangens.
út-idő

grafikon

Iránytangens és az egyenes

Fizika:

meredeksége.

sebesség kapcsolata.

A
merőlegesség
megfogalmazása
skaláris

és

a

Geometriai ismeretek felelevenítése,
megfogalmazása algebrai alakban.

szorzattal.
Az egyenes egyenlete.
Két
egyenes

Az egyenest jellemző adatok, a
közöttük felfedezhető összefüggések

Informatika: tantárgyi szimulációs

párhuzamosságának,
merőlegességének feltétele.

értése, használata.

(geometriai szerkesztőprogram).

Két egyenes metszéspontja.

Geometriai

Kör és egyenes kölcsönös
helyzete.

algebrai eszközökkel. Ismeretek
mozgósítása, alkalmazása (elsőfokú,

probléma

megoldása

programok

Informatika:

használata

ponthalmaz

megjelenítése
képernyőn
(geometriai szerkesztőprogram).

illetve másodfokú kétismeretlenes
egyenletrendszer megoldása).
A kör adott pontjában húzott

A geometriai fogalmak megjelenítése

Informatika:

érintője.

algebrai
formában.
ismeretek mozgósítása.

Geometriai

megjelenítése
képernyőn
(geometriai szerkesztőprogram).

A

Geometriai

megoldása

Informatika: tantárgyi szimulációs

koordinátageometriai

ismeretek
egyszerű

alkalmazása
síkgeometriai

feladatok megoldásában.

problémák

algebrai eszközökkel. Geometriai
problémák
számítógépes

programok
(geometriai

megjelenítése.

használata).

ponthalmaz

használata
szerkesztőprogram

Fizika: égitestek pályája.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris
szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthalmaz.
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Felszín, térfogat.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret

4. Összefüggések, függvények, sorozatok

20 óra

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függvény

Előzetes tudás

megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése.

A tematikai egység

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az
időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóság:

nevelési-fejlesztési
céljai

matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek
szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió,
képletek értelmezése. Ismerethordozók használata.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Szögfüggvények

A

Fizika:

kiterjesztése,

alapgondolatának megértése. Időtől

hullámmozgás,

trigonometrikus
alapfüggvények

függő periodikus jelenségek kezelése.

feszültség és áram.

(sin,

kiterjesztés

szükségességének,

periodikus

mozgás,
váltakozó

cos,
Földrajz:

tg).

térábrázolás

és

térmegismerés eszközei, GPS.
A

trigonometrikus

függvények transzformációi:
f (x )  c

f (cx)

,

f ( x  c)

;

cf (x )

Tudatos

megfigyelés

a

változó

szempontok és feltételek szerint.

;

Informatika:

tantárgyi

szimulációs
használata.

programok

.

Az

exponenciális

Permanenciaelv alkalmazása.

függvények.
Exponenciális folyamatok a

Modellek alkotása (függvény modell):

természetben

a

és

a

társadalomban.

lineáris

és

az

Fizika; kémia: radioaktivitás.

exponenciális

növekedés/csökkenés
matematikai
modelljének összevetése konkrét,

Földrajz:

a

társadalmi-

valós
problémákban
(például:
népesség,
energiafelhasználás,

folyamatai.

járványok stb.).

Történelem,
társadalmi
és
állampolgári ismeretek; földrajz:

gazdasági tér szerveződése és

globális kérdések: - erőforrások
kimerülése,
demográfiai

fenntarthatóság,
robbanás
a

harmadik
népességcsökkenés

világban,
az

öregedő Európában.
A
logaritmusfüggvények
vizsgálata.
Logaritmus
alapfüggvények
jellemzésük.

grafikonja,
Fizika; kémia: radioaktivitás.

A logaritmusfüggvény mint
az exponenciális függvény
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inverze.

Függvénynek

és

inverzének a grafikonja a
koordináta-rendszerben.
A számsorozat fogalma. A
függvény
értelmezési

Sorozat megadása rekurzióval és
képlettel.

Informatika: problémamegoldás
informatikai

eszközökkel

tartománya a pozitív egész

módszerekkel:

számok halmaza.
Matematikatörténet:

megfogalmazása, tervezése.

és

algoritmusok

Fibonacci.
Kulcsfogalmak/

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény,

fogalmak

logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. Rekurzió. Számtani
sorozat, mértani sorozat.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
6 óra

5. Valószínűség, statisztika

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen
kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség

Előzetes tudás

hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az
események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai
fogalmának
megértése.

fejlesztése.

Véletlen

mintavétel

módszerei

jelentőségének

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Eseményekkel végzett műveletek.
Példák események összegére,

A matematika különböző területei
közötti
kapcsolatok
tudatosítása.

Informatika:

folyamatok,

kapcsolatok

leírása

szorzatára,
eseményre,

Logikai műveletek, halmazműveletek
és események közötti műveletek

logikai áramkörökkel.

komplementer
egymást
kizáró

eseményekre.

összekapcsolása.

Elemi események.
előállítása
elemi

Események
események

összegeként. Példák független és
nem független eseményekre.
Kulcsfogalmak/

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell.

fogalmak

Szórás.

12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

1. Összefüggések, függvények, sorozatok

Órakeret
12 óra

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függvény
megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése.
A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az
időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóság:
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céljai

matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek
szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió,
képletek értelmezése. Ismerethordozók használata.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Számtani sorozat, az n. tag,
az első n tag összege.
Matematikatörténet: Gauss.

A sorozat felismerése, a megfelelő
képletek
használata

Mértani sorozat, az n. tag, az
első n tag összege.

A sorozat felismerése, a megfelelő
képletek
használata

Fizika;
kémia,
egészségtan;

problémamegoldás során.
A számtani sorozat mint

történelem,
állampolgári

problémamegoldás során.

lineáris

függvény és a mértani sorozat mint
exponenciális
függvény

biológiaföldrajz;

társadalmi
és
ismeretek:

exponenciális
vizsgálata.

folyamatok

összehasonlítása.
Kamatoskamat-számítás.

Modellek alkotása: befektetés és hitel;
különböző feltételekkel meghirdetett

Földrajz:

befektetések és hitelek vizsgálata; a
hitel költségei, a törlesztés módjai.

pénztőke
monetáris

Az

folyamatai,

egyéni

döntés

felelőssége:

az

a

világgazdaság

szerveződése és működése, a
működése,
a
világ
jellemző
hitelezés,

eladósodás veszélye.
Korábbi ismeretek mozgósítása (pl.

adósság, eladósodás.

százalékszámítás).
A szövegbe többszörösen

Történelem,
állampolgári

mélyen

beágyazott,
közvetett
módon
megfogalmazott
információk
és

társadalmi
ismeretek:

és
a

család
pénzügyei
és
gazdálkodása, vállalkozások.

kategóriák azonosítása.
Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény,
logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. Rekurzió. Számtani
sorozat, mértani sorozat.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret

2. Geometria

22 óra

Sokszögekkel,

körrel

kapcsolatos

ponthalmazok

ismerete.

Háromszög

ismeretek.
nevezetes

Ponthalmazok,
vonalai,

nevezetes

pontjai,

körei.

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság,
hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet.
Előzetes tudás

Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai
megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel,
háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla,
kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne.
Számológép (számítógép) használata.

A

tematikai

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolságok,
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egység

nevelési-

fejlesztési céljai

szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A matematika két
területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria.
Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.

Ismeretek
Mértani
csoportosítása.
Hengerszerű
(hasábok és

testek
testek
hengerek),

kúpszerű testek (gúlák és
kúpok),
csonka
testek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A problémához illeszkedő vázlatos
ábra alkotása; síkmetszet elképzelése,

Informatika:

tantárgyi

szimulációs

programok

ábrázolása.
tulajdonság

használata
(térgeometriai
szimulációs program).

Fogalomalkotás közös
szerint
(hengerszerű,

kúpszerű testek, poliéderek).
Kémia: kristályok.

(csonka gúla, csonka kúp).
Gömb.
A tanult testek felszínének,

A

modell

Informatika:

tantárgyi

térfogatának

alkotása: geometriai modell. Ismeretek

szimulációs

programok

megfelelő csoportosítása.

használata
(térgeometriai
szimulációs program).

kiszámítása.

Gyakorlati feladatok.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

valós

problémákhoz

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris
szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthalmaz.
Felszín, térfogat.

Tematikai

egység/

Órakeret

3. Valószínűség, statisztika

Fejlesztési cél

14 óra

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen
kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség

Előzetes tudás

hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az
események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

fogalmának

Véletlen

mintavétel

módszerei

jelentőségének

megértése.
Fejlesztési követelmények

Ismeretek
A

fejlesztése.

valószínűség

klasszikus

modellje.
Matematikatörténet:

Rényi:

Kapcsolódási pontok

A modell és a valóság kapcsolata.

Levelek a valószínűségről.
Egyszerű valószínűség-számítási

Ismeretek

problémák.

kombinatorikai

mozgósítása,

tanult

módszerek

Fizika:

az

űrkutatás

hatása mindennapjainkra,

alkalmazása.

a
találkozás
valószínűsége.

Modell
alkotása
(valószínűségi
modell): a mintavételi eljárás lényege.

Informatika:

tantárgyi

szimulációs

programok

mintavétel esetén, a binomiális

használata

(binomiális

eloszlás.
Visszatevés
mintavétel.

eloszlás).

Statisztikai
Valószínűségek

mintavétel.
visszatevéses
nélküli
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Adathalmazok
medián,
szórás.

jellemzői:

átlag,

módusz,
terjedelem,
Nagy
adathalmazok

jellemzése statisztikai mutatókkal.

A

statisztikai

valóság: az
értelmezése,

kimutatások

és

a

információk kritikus
az
esetleges

manipulációs szándék felfedeztetése.
Közvélemény-kutatás,
minőségellenőrzés,
egyéb
alkalmazások elemzése.

gyakorlati

Számológép/számítógép

használata

statisztikai mutatók kiszámítására.
Kulcsfogalmak/

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell.

fogalmak

Szórás.

Tematikai

Órakeret

egység/
Fejlesztési cél

Rendszerező összefoglalás

Előzetes tudás

A középiskolai matematika anyaga.

A

tematikai

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás.

egység nevelésifejlesztési céljai

Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott
feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.

45 óra

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.
Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok. Ponthalmazok és

A

problémának

megfelelő

számhalmazok. Valós számok
halmaza és részhalmazai.

szemléltetés kiválasztása (Venndiagram, számegyenes, koordinátarendszer).

Állítások logikai értéke. Logikai
műveletek.

Szövegértés. A szövegben található
információk
összegyűjtése,

Filozófia:

rendszerezése.

gondolkodás elmélete, a logika
kapcsolódása a matematikához

következetes

logika
és

-

a

rendezett

és a nyelvészethez.
Informatika:

Egy

bizonyos,

nemrég
történt
esemény
információinak begyűjtése több
párhuzamos forrásból, ezek
összehasonlítása, elemzése, az
igazságtartalom keresése, a
manipulált információ felfedése.
Navigációs

eszközök

használata: hierarchizált és
legördülő menük használata.
A halmazelméleti és a logikai

Halmazok

eszközjellegű
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használata.

ismeretek kapcsolata.
Definíció és
bizonyítása.

tétel.
A

A tétel
tétel

Emlékezés a tanult definíciókra és
tételekre,
alkalmazásuk
önálló

megfordítása.

problémamegoldás során.

Bizonyítási módszerek.

Direkt és indirekt bizonyítás közötti
különbség
megértése.
Néhány

Filozófia: szillogizmusok.

tipikusan
hibás
következtetés
bemutatása, elemzése.
Kombinatorika:

leszámlálási

feladatok. Egyszerű feladatok
megoldása gráfokkal.

Sorbarendezési

és

kiválasztási

problémák felismerése.
Gondolatmenet
szemléltetése
gráffal.

Műveletek értelmezése
műveleti tulajdonságok.

és

Absztrakt fogalom és annak konkrét
megjelenései:
valós
számok
halmazán értelmezett műveletek,
halmazműveletek,
logikai
műveletek, műveletek vektorokkal,
műveletek vektorral és valós
számmal,

műveletek

eseményekkel.
Számtan, algebra
Gyakorlati számítások.

Kerekítés, közelítő érték, becslés.

Technika, életvitel és gyakorlat:

Számológép használata, értelmes
kerekítés.

alapvető adózási, biztosítási,
egészség-,
nyugdíjés
társadalombiztosítási, pénzügyi
ismeretek.

Egyenletek

és

egyenlőtlenségek.

Megoldások

az

alaphalmaz,

értelmezési
megoldáshalmaz

tartomány,
megfelelő

kezelésével.
azonosságok,
azonosságai,

Az
azonosságok
szerepének
ismerete, használatuk. Matematikai

Fizika;
kémia;
egészségtan;

logaritmus
azonosságai,
trigonometrikus azonosságok.

fogalmak fejlődésének bemutatása
pl.
a
hatvány,
illetve
a

történelem,
társadalmi
és
állampolgári ismeretek: képletek

szögfüggvények példáján.

használata

Algebrai
hatványozás

Egyenletek
és
egyenlőtlenségek megoldása.

Adott egyenlethez illő megoldási
módszer önálló kiválasztása.

Algebrai megoldás, grafikus
megoldás.
Ekvivalens

Az önellenőrzésre való képesség.
Önfegyelem fejlesztése: sikertelen

egyenletek,
ekvivalens
átalakítások. A megoldások

megoldási kísérlet után újjal való
próbálkozás.

ellenőrzése.
Első- és másodfokú egyenlet
és
egyenlőtlenség.

Tanult
egyenlettípusok
egyenlőtlenségtípusok

Négyzetgyökös

megoldása.

egyenletek.
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és
önálló

biológiaföldrajz;

Abszolút

értéket

tartalmazó

egyenletek.
Egyszerű
exponenciális, logaritmikus és
trigonometrikus egyenletek.
Elsőfokú

és

másodfokú

egyszerű

kétismeretlenes

A

tanult

megoldási

módszerek

biztos alkalmazása.

egyenletrendszer megoldása.
Egyenletekre,

Matematikai

egyenlőtlenségekre
gyakorlati életből

vezető
vett és

modell

(egyenlet,

egyenlőtlenség)
megalkotása,
vizsgálatok a modellben, ellenőrzés.

Fizika;

kémia;

egészségtan;
földrajz;
történelem,
társadalmi
és
állampolgári

szöveges feladatok.

biológia-

ismeretek:

matematikai modellek.
Geometria
Geometriai

alapfogalmak,

ponthalmazok.
Térelemek

kölcsönös

Valós problémában a megfelelő

helyzete, távolsága, szöge.

geometriai

Távolságok
kiszámítása.

alkalmazása.

Geometriai
Távolságok

és

szögek

fogalom

felismerése,

transzformációk.
és
szögek

vizsgálata

a

transzformációknál.
Egybevágóság,

hasonlóság.

Szimmetriák.

Szerepük

felfedezése

művészetekben,
játékokban,
gyakorlati jelenségekben.

Háromszögekre

vonatkozó

Állítások, tételek jelentésére való

tételek és alkalmazásuk.
A
háromszög
nevezetes

emlékezés.
A
problémának

vonalai,

összefüggések

pontjai

és

körei.

Összefüggések a háromszög
oldalai, oldalai és szögei
között.
A derékszögű

megfelelő
felismerése,

alkalmazása.

háromszög

oldalai, oldalai és szögei
közötti összefüggések.
Négyszögekre

vonatkozó

tételek és alkalmazásuk.
Négyszögek
csoportosítása
különböző
szerint.

Állítások, tételek jelentésére való
emlékezés.

szempontok
Szimmetrikus

négyszögek tulajdonságai.
Körre vonatkozó tételek és
alkalmazásuk.
Számítási feladatok.
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Vektorok,

vektorok

koordinátái. Bázisrendszer.
Matematikatörténeti
ismeretek:
a
vektor
fogalmának fejlődése a fizikai
vektorfogalomtól a rendezett
szám n-esig.
Vektorok alkalmazásai.
Egyenes
egyenlete.
Kör
egyenlete. Két alakzat közös

Geometria
és
összekapcsolása.

algebra

pontja.
Matematikatörténet:
nevezetes szerkeszthetőségi
problémák.
Összefüggések, függvények, sorozatok
A

függvény

megadása.

A

függvények tulajdonságai.

Emlékezés:

a

fogalmak

pontos

felidézése, ismerete.
Értelmezési

tartomány,

értékkészlet,

zérushely,

szélsőérték,
periodicitás,

monotonitás,
paritás
fogalmak

alkalmazása konkrét feladatokban.
Az alapfüggvények ábrázolása és
tulajdonságai.
A
tanult
ismerete.

alapfüggvények

Képi
emlékezés
helyzetekben

statikus
(grafikonok

felidézése).
Függvénytranszformációk:
f (x )  c

f (cx)

.

,

f ( x  c)

Eltolás,

összenyomás
merőlegesen.

cf (x )

;

nyújtás
a

Kapcsolat a matematika két területe
;

között: függvénytranszformációk és
geometriai transzformációk.

és

tengelyre

Függvényvizsgálat

a

tanult

Emlékezés, ismeretek mozgósítása.

szempontok szerint.
Függvények

használata

valós

Fizika,

kémia;

folyamatok elemzésében.

egészségtan;

Függvény alkalmazása matematikai
modell készítésében.

történelem,
állampolgári

biológiaföldrajz;

társadalmi
és
ismeretek:

matematikai modellek.
Valószínűség-számítás, statisztika
Diagramok.
mutatók: módusz,
átlag, szórás.

Statisztikai

Adathalmazok jellemzése önállóan

Magyar nyelv és irodalom: a

medián,

választott mutatók segítségével. A
reprezentatív minta jelentőségének

tartalom értékelése hihetőség
szempontjából;
a
szöveg

megértése.

hitelességével

kapcsolatos

tartalmi elemek magyarázata; a
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kétértelmű,

többjelentésű

tartalmi elemek feloldása; egy
következtetés alapját jelentő
tartalmi elem felismerése; az
olvasó előismereteire alapozó
figyelemfelhívó jellegű címadás
felismerése.
A valószínűség és a statisztika

Technika, életvitel és gyakorlat;

gyakoriság. Véletlen esemény
valószínűsége.

törvényei
felfedezése

biológia-egészségtan:

A valószínűség kiszámítása a
klasszikus modell alapján.

pénzügyi
folyamatokban,
társadalmi folyamatokban.

A véletlen törvényszerűségei.

A

Gyakoriság,

relatív

a

érvényesülésének
termelésben, a
a

szenvedélybetegségek

és

rizikófaktor.

szerencsejátékok

igazságtalanságának
és
a
játékszenvedély
veszélyeinek
felismerése.
Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz,
megoldáshalmaz.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Függvény/transzformáció.

Értelmezési

tartomány.

Művelet,

műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség.
Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem,
mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai
modell.

Gondolkodási és megismerési módszerek

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus

–

A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.

–
–

A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.

–
–

Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése,

–

rendezése problémamegoldás céljából.
A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.

–

A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével

–

tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban,
alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is.

végén

Számtan, algebra
–

A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.

–

A logaritmus fogalmának ismerete.

–

A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét
esetekben probléma megoldása céljából.

–

Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg
alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.

–

A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós
számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
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Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.

–

Geometria
–

Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló
kezelésében.

–
–

A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.

–

Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.

–
–

Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták

–

ismerete, alkalmazása.
A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek
ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és
egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
–

Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása.

–
–

Függvénytranszformációk végrehajtása.
Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.

–
–

Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen
átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról.

–



Valószínűség, statisztika

–
–

Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
A valószínűség matematikai fogalma.

–

A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.

–
–

Mintavétel és valószínűség.
A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat

–

tudják értelmezni, kezelni.
Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák
a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét.

Összességében
–

A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével
önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat.

–

Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként
képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.

–

Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az
érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni.

–

Feladatmegoldásokban

–

elektronikus eszközöket.
Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok

rendszeresen

használják

megoldásához célszerű ábrákat készíteni.
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a

legyenek

számológépet,

–

A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai

–

szakkifejezéseket, jelöléseket.
A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára,
törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények
becslésére.

–

A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs
készsége.

–

A

középfokú

matematikatanulás

lezárásakor

rendelkezzenek

a

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb
matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok
eredményeire.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (Gépészet és vendéglátás ágazat)
A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét
tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek
célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség
megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulói személyiség
fejlődésében, társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a történelmi eseményekben részt
vevő egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az ezek mögött húzódó motívumok,
szándékok és élethelyzetek felismerése, megértése, a résztvevők felelősségének belátása.
Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan alapvető
normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar történelem
feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes
történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti tantárgyrészek segítségével sor kerül a
demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelésre; az állampolgári feladatokra és a tudatos
közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi
normák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális érzékenység kialakítására a társadalmi
egyenlőtlenségek okainak megismertetésével. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar
nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum (pl. német és zsidó etnikum)
együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák
vonatkozásában a kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és
a hazai nemzetiségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő
népekre. Cél továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés a környezet és a
természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával.
A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, ami az
összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a történelem élményszerű
tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a diákok számára. Ehhez igénybe
kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, audiovizuális
anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit (világháló, kép-, videó-, hang-megosztók stb.) is.
Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a
kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – fejlesztését,
melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért
is szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal
kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására.
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Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos események,
történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi esemény több
szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. A tanulóknak ezeket kell felismerni és
megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, átlátva, hogyan éltek és gondolkodtak az adott
kor emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos politikatörténet feldolgozása mellett a
társadalom-, művelődés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. Ehhez nyújt segítséget a
közműveltségi tartalmak mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák egy jelentős
része.
Végső soron törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen azok
bővítésének

igényére,

az

önálló

tájékozódási

és

tanulási

módszerek

elsajátítására,

a

problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez fontos feladat a különböző
képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben
és térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése, hogy ezek révén rendelkezzenek a tanulók a
történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; birtokában legyenek alapvető történelmi
tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek
ismereteiket szóban és írásban egyaránt előadni. Ugyanakkor követelmény az is, hogy a tanulók
legyenek képesek értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat
pedig érvekkel alátámasztva tudják képviselni.
A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy fejlesztési
feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a Nat-ban a
megfelelő évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott tevékenységek
mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy melyik témánál mely
fejlesztési feladatokat vagy tevékenységeket, milyen konkrét formában dolgozza fel. A táblázatok
témák rovatában dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, csupán javasolt ismétlődő és hosszmetszeti
témák, a fejlesztési követelmények példaként szolgáló feladatai, valamint a kapcsolódási pontok
ajánlott anyagai.
A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor a pluralizmus
jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben tartása is
elengedhetetlen.
A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra összpontosító
szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak reagálni a diákokat
közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk olyan
tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a jogtudomány, a
közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek fontos szerepet
játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai tudás összekapcsolásában.
Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a társadalom, az állam és a
gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért fontos, hogy közismereti tanulmányaik
utolsó szakaszában a fiatalok találkozzanak e témakörökkel, és a felnőttkor küszöbén alapvető
ismereteket, valamint kellő ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy aktív állampolgárként kapcsolódjanak be
egyrészt saját helyi közösségeik, másrészt az ország egészének életébe.
A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között egymásra
épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvárásként jelennek
meg.
9–10. évfolyam
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A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában tanultakat,
ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Mivel a forráskezelés készségeinek
fejlesztésében jelentősen túl kell lépniük az általános iskolai szinten, e két évfolyam feladata a
forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés alapjainak
elsajátítása.
A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az elemző, az
oksági viszonyokat kutató jellegű munka, mely – az általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan
– csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése révén érhető el. Kiemelt szerepe van a
problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését
is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a hatékony és önálló tanulás készsége szintjének
emelése a legfontosabb feladat.
A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás képességének
kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források kezelésének
szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában
(kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus
adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak ezen a képzési
és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi ismertetésétől a
problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés alkalmazásáig, felhasználva a
szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diagramok, grafikonok) elemzése, majd készítése,
képi információhordozók gyűjtése, válogatása, készítése, valamint az időben és térben való
tájékozódás fejlesztése.
9. évfolyam

Tematikai egység

Órakeret
10 óra

Az őskor és az ókori Kelet

Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) történetek.
Előzetes tudás

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások,
építmények).
 A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok módszereit
és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel a történelmi
források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi történelem korai
időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelítések alapvetően a
forrásanyag hiányosságából fakadnak. Felismeri, hogy a közösségek vallási

A
egység

tematikai
nevelési-

fejlesztési céljai

törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg
az együttélés szükséges feltételeit.
Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves
összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó munka során
állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, hogy a közösség
teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget.
Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, a maga
kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, és fordítva, a kormányzás
is hat a társadalomra. A források önmagukban nem adnak válaszokat a
kérdéseinkre.

Elemzésre

és

a

forrásokból

kiolvasható

információk

megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a természeti adottságok
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meghatározó szerepét az első államok, birodalmak keletkezésében és
felbomlásában. Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, társadalmi
gyökereit, különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallásra, megérti az
emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásukat. Belátja, hogy a társadalom az
ókori Keleten tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös
függés és hierarchia egyaránt fontos.
Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat
rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz és konkrét
eseményekhez kapcsolódva.
Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A történelem forrásai.

Ismeretszerzés, tanulás:

Biológia-egészségtan:



Forrástípusok felismerése,
információgyűjtés és azok
rendszerezése. (Pl. az első

A homo sapiens egységes faj.

civilizációkról

Kontinensek,

Az első társadalmak.
Nők, férfiak életmódja

és

társadalmi helyzete, életformák.
A folyamvölgyi kultúrák.
A
Közel-Keletet
egyesítő
birodalmak.
A
földrajzi
környezet.

források
különböző


Az
ókori
Kelet
kulturális
öröksége, a zsidó nép vallási és

fennmaradt
csoportosítása
szempontok

térképolvasás.
Magyar nyelv és irodalom:

A
földrajzi
környezet
szerepe
az
egyes
civilizációk életében (pl.

Bibliai történetek, az írás
kialakulása,
jelentősége,
nyelvcsaládok.

tagolt
Vizuális kultúra:
Az ókori Kelet művészeti
emlékei (pl. Willendorfi Vénusz,

történeti hagyományai.
Kritikai gondolkodás:
Lényeg
kiemelése
írott
szövegből,
ismeretek

II. Ramszesz sziklatemploma,
Echnaton fáraó családjával, a

problémaközpontú
elrendezése.
(Pl.

gízai piramisok).

folyamvölgyi
sajátosságainak
bemutatása

egy
kultúra

Hammurapi

törvényei alapján.)


rasszok,

szerint.)

nagy
folyók,
partvidék).



Földrajz:

Társadalmi
csoportok,
intézmények működésének
összehasonlítása. (Pl. eltérő
és hasonló vonások az ókori
Kelet

Matematika:
A
számegyenes,
az
idő
mértékegységei (nap, hónap,
év, évtized, évszázad).
Informatika:
Glog (interaktív tabló) készítése
az ókori Egyiptom témájában.

civilizációinak

társadalmi szerkezetében,
államszervezetében.)



A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgozható ismétlődő/visszatérő

és hosszmetszeti témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz.
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Kommunikáció:
Szóbeli
beszámoló
gyűjtő-,
illetve kutatómunkával szerzett
ismeretek alapján. (Pl. az ókori
keleti civilizációk jellegzetes
tárgyi emlékeinek és kulturális
örökségének feldolgozása.)
Tájékozódás térben és időben:


Megismert
események
állítása. (Pl.
civilizációk

történelmi
időrendbe
ókori keleti
ábrázolása

idővonalon.)


A
történelmi
tér
változásainak
leolvasása
térképekről.
(Pl.
Mezopotámia

államainak

elhelyezkedése, Egyiptom
területi változásai.)
Értelmező
kulcsfogalmak

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás,
tény és bizonyíték.
Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági kapcsolat, kereskedelem,
politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom,
monoteizmus, politeizmus.
Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód,
mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntözéses
földművelés, buddhizmus, brahmanizmus, egyistenhit, zsidó vallás.
Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha,

Fogalmak,
adatok

Konfuciusz.
Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, Perzsia,
India, Kína, Babilon, Jeruzsálem.
Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az első
államok kialakulása), Kr. e. XVIII. század (Hammurapi uralkodása), Kr. e. X.
század (a zsidó állam fénykora).

Órakeret

Tematikai egység

Az ókori Hellász

Előzetes tudás

Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A
demokrácia alapelvei.

A tematikai egység

 A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság,

nevelési-fejlesztési

köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra).

12 óra
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céljai

Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlítja a
modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk – történelmi, politikai,
gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi – okait, különválasztva az ürügyektől.
Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. Elfogadja
a közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a humánum, a szépség és
jóság antik eszméje megbecsülésének és a művészi értékek megóvásának
szükségességét.
Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség kiáramlására
kerül sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek közötti
kereskedelem meglehetősen élénk lehet: nyersanyagokat, élelmiszereket ad
az egyik oldal, míg iparcikkeket a másik. Átlátja, hogy európai civilizáció
gyökerei az antikvitásból erednek.
Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrácia
alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alapelveivel.
Képes a szerzett információk rendezésére és értelmezésére, kiselőadás
tartására. Képes különböző
összehasonlítására.

időszakok

történelmi

térképeinek

az

Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A polisz kialakulása.
A földrajzi környezet.

Ismeretszerzés, tanulás:

Földrajz:



A Balkán-félsziget déli részének

Az

athéni

demokrácia

működése.
Államformák, államszervezet.
A hatalommegosztás formái,

különböző
anyagából,

szaktudományi munkákból.
(Pl. a görög művészet
témájában.)


szintjei.
Spárta.
Kisebbség, többség.
A görög hitvilág, művészet és
tudomány.

Ismeretszerzés
médiumok

Különböző
emberi
magatartástípusok,
élethelyzetek megfigyelése,
következtetések levonása.
(Pl. a görög-perzsa háborúk
hőseinek áldozatvállalása.)

természeti adottságai.
Testnevelés és sport:
A sportalapjai.

és

olimpiatörténet

Magyar nyelv és irodalom:
Görög mitológia, homéroszi
eposzok, az antik görög színház
és

dráma,

Szophoklész:

Antigoné.
Kritikai gondolkodás:


Nagy Sándor birodalma és a
hellenizmus.
Birodalmak.

Érvek gyűjtése a saját
vélemény alátámasztására,
ellenérvek
meghatározott
cáfolására.
arisztokratikus

gyűjtése
álláspontok
(Pl.
az
és
a

demokratikus

kormányzás

Dráma és tánc:
Az ókori színház és dráma.
Vizuális kultúra:
Az antik görög képzőművészet
(pl. a Dárdavivő, a Delphoi
kocsihajtó, a Laokoón-csoport).

előnyeiről, hátrányairól.)


Történelmi-társadalmi
adatok,
modellek

Matematika:
és

elbeszélések elemzése a
bizonyosság, a lehetőség és
a

valószínűség
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Pitagorasz-tétel,
Eukleidész
geometria),

Thalész-tétel,
(euklideszi

görög

ábécé

betűinek
használata
a
matematikában.
Pi
szám

szempontjából.

(Pl.

Spártáról a történetírásban
kialakult hagyományos kép
árnyalása.)


Különböző
hanganyagok,
vizsgálata

szövegek,
filmek stb.

a

jelölése [π].
Fizika:
Arkhimédész,
világkép,

ptolemaioszi
Arisztotelész

természetfilozófiája.

történelmi

hitelesség szempontjából.
(Pl. Hellász történelmét
feldolgozó
filmek.)

hollywoodi

Kommunikáció:


Folyamatábra,
diagram
elemzése/készítése. (Pl. az
athéni
kialakulása.)



demokrácia

Vizuális
rendezők
(táblázatok,
ábrák)
készítése. (Pl. gyarmatváros
és anyaváros kapcsolata.)

Tájékozódás időben és térben:


Különböző
történelmi

időszakok
térképeinek

összehasonlítása,
a
változások
hátterének
feltárása. (Pl. Nagy Sándor
birodalmának
kialakulása
térképek alapján.)


Egyszerű
térképvázlatok
rajzolása
különböző
információforrások alapján.
(Pl. a görög gyarmatosítás
fő irányai.)

Értelmező

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség.

kulcsfogalmak
Társadalom, társadalmi
életmód, város,
Tartalmi
kulcsfogalmak

csoport,

népesedés,

népességrobbanás,

migráció,

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági
kapcsolat,
gyarmatosítás,
árutermelés,
pénzgazdálkodás,
kereskedelem,
politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demokrácia,
polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás,
politeizmus.
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Fogalmak:

Fogalmak,
adatok

polisz,

mitológia,

arisztokrácia,

démosz,

türannisz,

népgyűlés,

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus.
Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész,
Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög istenek.
Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria.
Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. század közepe
(Periklész kora), Kr. e. 336-323 (Nagy Sándor uralkodása).

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret
16 óra

Az ókori Róma

Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában.
Újszövetségi történetek.
 A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam
felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik
szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági
élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Megismeri a
birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a kormányzati hatalom sokféle
tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – tulajdon, jövedelem; politikai tényezők
– legitimáció, jogok, jogkörök; társadalmi tényezők – társadalmi támogatottság;
kulturális tényezők – ideológia; egyéb tényezők – erőszak. Látja, hogy a
kormányzati hatalom általában egyének és testületek között oszlik meg.

A tematikai egység

Megérti, hogy a gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja lehet egy-egy
személy vagy csoport politikai befolyásának, de a politikai befolyás is

nevelési-fejlesztési
céljai

gazdasági hatalomhoz juttathat embereket.
Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és
egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, valamint
felismeri annak civilizációformáló szerepét.
Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer és
államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római
kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai civilizációra
gyakorolt hatását.
Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazására,
valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilagosan érvelni.
Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamatábra, diagram, vizuális
rendező stb.).

Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Róma útja a köztársaságtól a
császárságig.

Ismeretszerzés, tanulás:

Földrajz:



A köztársaság és a császárság

A
rendelkezésre
ismeretforrások
értelmezése.
(Pl.

államszervezte és intézményei.
Államformák, államszervezet.

köztársaság államszervezeti
ábrái.)

Magyar

Ismeretszerzés
táblázatokból,
grafikonokból,

Horatius.


Gazdaság, gazdálkodás,
életmód változásai.

az

álló

Appennini-félsziget

természeti adottságai.
a

statisztikai
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Az

Bibliai

nyelv

és

irodalom:

történetek,

Vergilius,

Az írás kialakulása, jelentősége,
nyelvcsaládok.

diagramokból.


A

kereszténység

kialakulása,

tanításai és elterjedése.
A
világvallások
alapvető
tanításai,

(Pl.

gazdaság, gazdálkodás a
császárkorban.)

A római hitvilág, művészet, a
tudomány és a jog.

A tanultak felhasználása új
feladathelyzetben. (Pl. a
görög
és
a
római
mindennapi

vallásalapítók,

élet

A római számok.
Vizuális kultúra:
Pantheon,
Colosseum,
Augusztus szobra.

összevetése.)

vallásújítók.

Etika; filozófia:
A kereszténység története.

Kritikai gondolkodás:
Pannónia provincia.
A népvándorlás, az
civilizáció felbomlása.

Matematika:


antik



Különböző

szövegek,

hanganyagok,
vizsgálata
a

filmek
történelmi

hiteleség
szempontjából.
(Pl. Róma alapítása, Jézus

Informatika:

élete.)
Feltevések

használatával
földrajzi,

megfogalmazása történelmi
személyiségek

társadalomemlékeinek

cselekedeteinek,
viselkedésének
mozgatórugóiról.
Caesar
és

Virtuális
utazás
Rómában.
(Pl.
Augustus

intézkedései, Constantinus
reformjai.)
Kommunikáció:


Önállóan gyűjtött képekből
tabló készítése. (Pl. a római
kultúra

emlékei

napjainkban.)


Beszámoló
népszerű

készítése
tudományos

irodalomból,
szépirodalomból, rádió- és
tévéműsorokból.
(Pl.
a
gladiátorok élete.)
Tájékozódás térben és időben:


Az európai civilizáció és kultúra
zsidó és keresztény gyökerei.

Történelmi

időszakok

jellegzetességeinek
megragadása
és
összehasonlítása.
(Pl.
hasonló tartalmú görög és
római

események

oldal 292 / 830

Multimédia

CD-ROM
Pannónia
közigazgatási,
és

hadtörténeti
bemutatása.
az

ókori

kronológiai párba állítása.)


Különböző
időszakok
történelmi
térképeinek
összehasonlítása,
a
változások
feltárása.

hátterének
(Pl.
a

kereszténység terjedése.)
Értelmező
kulcsfogalmak

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség.
Társadalom,

társadalmi

csoport,

népesedés,

népességrobbanás,

migráció,

életmód, város,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi mérleg,
piaci egyensúly, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkényuralom,
diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás,
vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság.
Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rabszolga,
provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, apostol, Biblia,
egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás.
Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius,

Fogalmak,
adatok

Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila.
Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum,
Sopianae, Savaria.
Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a
köztársaság létrejötte), Kr. e. 264-146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar halála),
Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói
ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a
Nyugatrómai Birodalom bukása).

Órakeret

Tematikai egység

A középkor

Előzetes tudás

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes
hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek.

16 óra

A középkori járványok.
 A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban végbemennek
olyan változások, amelyek csak később és hosszabb távon fejtik ki hatásukat
A tematikai egység

jelentősen az emberek életviszonyaira és életmódjára. Nyomon követi a
középkori keresztény vallásos világkép módosulását a történelem során.

nevelési-fejlesztési
céljai

Meghatározó európai fejlődési mozgatórugókként értékeli az egyéni
érdekeltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének megjelenését az
egyházi és világi, illetve a központi és helyi hatalom között.
Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzióban,
azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységét, megérti
oldal 293 / 830

távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét.
Megismeri a vallási intolerancia kérdéskörét.
Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a
történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember
gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és politikai
szerepének, jelentőségét.
Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. Kimutatja a
középkori város továbbélését a modern európai civilizációban, felméri a
városokat megillető közösségi szabadságjogok és önkormányzatiság értékét.
Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét és kimutatja a középkori
városi civilizáció továbbélését a modern európai civilizációban. Felismeri a
termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. Különböző
szempontok alapján összehasonlítja Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióit.
Tudja, hogy a népsűrűség eloszlásából egy területen sokféle következtetést le
lehet vonni (pl. a gazdaság fejlettségéről, a városiasodás mértékéről, a
háborús pusztításokról).
Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket
tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szövegek
jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek dramatizálására.
Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Róma örökösei: a Bizánci
Birodalom, a Frank Birodalom,

Ismeretszerzés, tanulás:

Földrajz:



Ismeretszerzés

Európa természeti adottságai,

szaktudományi munkákból.
(Pl.
a
feudalizmus

az arab világ földrajzi jellemzői,

és a Német-római Birodalom
létrejötte.
Birodalmak.

terminológiája.)


A

nyugati

és

keleti

kereszténység. A középkori
egyház és az uralkodói hatalom
Európában.
Szegregáció, bűnbakkeresés.
Nyugat-Európa társadalma és
gazdasága a kora középkorban.
Erőforrások
és
termelési
kultúrák.



Az iszlám és az arab hódítás.
Vallások szellemi, társadalmi,

világvallások,
arab
földrajz
(tájolás, útleírások), az ún. kis

Információk
önálló
rendszerezése, értelmezése

jégkorszak Európában.

és
következtetések
levonása. (Pl. a keresztes
hadjáratok
pusztításai;

Magyar nyelv és irodalom:

Európa kultúrájára gyakorolt
hatása.)

Petrarca.

Különböző
magatartástípusok,

Etika:

emberi

Lovagi
vágánsköltészet,

költészet,
Boccaccio,

Hit és vallás, a világvallások

élethelyzetek megfigyelése,
következtetések levonása.
(Pl. az iszlám mindennapi
életet
szabályozó

emberképe és erkölcsi tanításai,
az intolerancia mint erkölcsi

előírásainak

Vizuális kultúra:

betartása;

a

dilemma.

politikai gyökerei és hatása.

vallási
megjelenési

Gazdasági fellendülés és a
középkori városok születése.
A technikai fejlődés feltételei és

megjelenési formái.)

Michelangelo, Raffaello).

Ismeretszerzés
grafikonokból,
diagramokból. (Pl. Európa

Matematika:

következményei.



fanatizmus
okai,
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Bizánci művészet, román stílus,
gótika, reneszánsz (Leonardo,

Arab számok (hindu eredetű,
helyi értékes, 10-es alapú, arab

lakosságának

A rendiség kialakulása.
válsága

Nyugat-Európa
fellendülése
században.

a

és

XIV–XV.



becsült

elterjedt
algebra.

Egy történelmi oknyomozás
megtervezése. (Pl. Jeanne
d’Arc életútja és halála.)

Fizika:

A közép- és kelet-európai régió
államai.

közvetítéssel

növekedését
bemutató
diagram kapcsán.)

világszerte

számírás),

arab

Arab csillagászat (arab eredetű
csillagászati
elnevezések,
csillagnevek, iszlám naptár stb.).

Kritikai gondolkodás:

Az Oszmán (Török) Birodalom

Kérdések
önálló
megfogalmazása. (Pl.

Középkori
technikai
találmányok, a gótikus stílus

terjeszkedése.

az

technikai
támpillér);



Egyházi és világi
középkorban.
Korok, korstílusok.

uradalom

felépítésével
működésével

kultúra a

és

alapjai
(támív,
tudománytörténet,

asztrológia és asztronómia.

kapcsolatban.)


Híres
történelmi

emberek,

Biológia-egészségtan:

személyiségek

Az
arab
eredményei.

reneszánsz.
Világkép, eszmék, ideológiák.

jellemzése, feltevések
megfogalmazása
a

Ének-zene:

Korok, korstílusok.

történelmi
személyiségek

A
középkor
zenéje;
reneszánsz zenéje.

Hétköznapi élet a középkorban.

cselekedeteinek,
viselkedésének
mozgatórugóiról.

Informatika:

Itália,

a

humanizmus

és

a

(Pl.

Nagy Károly portréja
krónikarészlet alapján.)


Feltevések
megfogalmazása egyes
történelmi
jelenségek
hátteréről, feltételeiről,
okairól.
(Pl.
a
mezőgazdaság
fellendülésében
szerepet

játszó

tényezők elemzése.)


Különféle értékrendek
összehasonlítása, saját
értékek tisztázása. (Pl.
a
középkori
ember
gondolkodásának
átélése és megértése; a
zsidóság
európai

szerepe

az

városiasodásban,
antijudaista törekvések
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orvostudomány

a

Internetes
gyűjtőmunka
és
feladatlap megoldása (pl. a
keresztes
hadjáratok
témájában).

az egyház részéről.)
Kommunikáció:


Vizuális
(táblázatok,
készítése. (Pl.
viszony

és

rendezők
ábrák)
a hűbéri

hűbéri

lánc

bemutatását szolgáló ábra.)


Mások
érvelésének
összefoglalása
és
figyelembevétele.

A

véleménykülönbségek
tisztázása, a saját álláspont
gazdagítása,
továbbfejlesztése. (Pl. miért
nem
nevezhetők
a
Nyugatrómai
Birodalom
bukása utáni évszázadok
sötét középkornak?)


Események,
történetek,
jelenségek
dramatikus
megjelenítése.
(Pl.
egy
középkori vár lakóinak egy
napja.)



Esszé írása történelmitársadalmi témákról. (Pl. a
város,
mint
az
egyik
legsajátosabb
intézmény.)

európai

Tájékozódás időben és térben:


Az európai történelem és a
magyar
történelem
kölcsönhatásainak
elemzése.
(Pl.
összehasonlító
időrendi
táblázat készítése a XIV–
XV.
századi
Nyugat-,
Közép- és
legfontosabb

Kelet-Európa
politikai

eseményeiről.)


A
történelmi
tér
változásainak
leolvasása
különböző térképekről. (Pl.
az arab hódítás fontosabb
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szakaszainak bemutatása.)


Egyszerű
térképvázlatok
rajzolása információforrások
alapján.
(Pl.
Európa
régióinak
bejelölése
vaktérképen.)

Értelmező

a

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és következmény.

kulcsfogalmak
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési
egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem,

Tartalmi
kulcsfogalmak

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, hatalmi ágak,

egyeduralom,

monarchia,

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás,
vallás, monoteizmus, vallásüldözés.
Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor,
bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, majorság, uradalom,
önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, inkvizíció,
eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, rendi monarchia, városi önkormányzat,
hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román
stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár.
Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói

Fogalmak,
adatok

Szent Tamás, VII. Gergely, Gutenberg.
Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német-római
Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze.
Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a
frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843
(a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna Charta
kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása).

Tematikai egység

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Órakeret
18 óra

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfoglalásról,
Előzetes tudás

kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) István
király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a hódító és
törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás
portréja.
 A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére

A

tematikai

egység nevelésifejlesztési céljai

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságából és
az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási
eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból fakad. Felismeri azt
is, hogy egy régió vagy ország gazdasági és demográfiai megerősödése növeli
a katonai potenciált, s ez felerősíti az expanzív törekvéseket, illetve a politikai
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megosztottság meggyengíti egy régió vagy egy ország katonai ellenálló erejét,
és agresszióra csábítja a szomszédokat. Látja, hogy a külső agresszió
egységbe forrasztja a megtámadott ország politikai erőit és lakosságát.
A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az új
tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási
képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának.
Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás
teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének feltételeit.
Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény magyar állam. A
korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül
belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a közép-európai
régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton
összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja,
hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal
és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem.
Képes többféleképpen értelmezhető szövegek eltérő jelentésrétegeinek a
feltárására. Álláspontját tárgyilagos érveléssel tudja előadni.
Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A
magyar
nép
eredete,
vándorlása, a honfoglalás és a

Ismeretszerzés, tanulás:

Magyar nyelv és irodalom:



A

kalandozások kora.
Népesség,
demográfia

Kulcsszavak
és
kulcsmondatok
keresése
szövegben.
(Pl.
Szent

(vándorlás, migráció).

István törvényeiben.)

Tihanyi apátság alapítólevele,

–
Árpád-házi uralkodók politikai

önálló rendszerezése,
értelmezése. (Pl. az

életpályája (Géza és Szent
István, Szent László, Könyves

Aranybulla
korabeli

Kálmán, II. András, IV. Béla).
Uralkodók és államférfiak.

XIII. század végéig.
Királyság mint
közép-európai

hatalom,

az

az

–

és

párharca.
Társadalmi

és

gazdasági

története, nyelvcsaládok,
régi magyar nyelvemlékek: a
Halotti beszéd és könyörgés,
Ómagyar Mária-siralom.
Eredetmondák (pl. Arany János:
Rege a csodaszarvasról).
Janus Pannonius: Pannónia
dicsérete, Katona József: Bánk

a
lakosság
összetételének,

Vizuális kultúra:

Tanultak felhasználása
új
feladathelyzetben.
(Pl.
korstílusok
azonosítása
magyarországi

Kritikai gondolkodás:
–

rokonsága,

Bán, Arany János: Toldi.

műemlékeken.)
A magyar rendi állam és az
Oszmán (Török) Birodalom

nyelv

idegenekről; középkori
városaink jellemzőinek,

rétegződésének
kutatása.)

Anjouk,

Luxemburgi
Zsigmond
Hunyadi Mátyás korában.
Fölzárkózás, lemaradás.

elemzése,
törvényi

előírások

A társadalom és a gazdaság
változásai a honfoglalástól a

A Magyar
jelentős

Információk gyűjtése és

magyar

Érvek gyűjtése a saját
vélemény
alátámasztására,
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A nagyszentmiklósi kincs, a
honfoglalás korát feldolgozó
képzőművészeti
alkotások
megfigyelése, elemzése.
Román, gótikus és reneszánsz
emlékek Magyarországon (pl. a
jáki templom).
Ének-zene:
Reneszánsz
Bálint.

zene:

Bakfark

Matematika:
Térbeli modellek készítése (pl.

változások a XIV–XV. század
folyamán.
A középkori magyar kultúra és
művelődés emlékei.

–

ellenvélemények
cáfolására.
(Pl.
a
magyar
honfoglalás

korstílusok demonstrálásához.)

lefolyása.)

A Magyar Nemzeti Múzeum
Magyarország
története
az

Kérdések
megfogalmazása
források

a

államalapítástól 1990-ig című
állandó
kiállítása
középkori

megbízhatóságára,

a

része

Internetes
magyarok

(Pl.
utazók,
leírásainak

Különbségek
felismerése

és

változások
követése

nyomon
egy-egy

a

fogalom
jelentésváltozása.)
Híres

emberek,

történelmi
jellemzése,

személyek
feltevések

megfogalmazása
cselekedeteinek
mozgatórugóiról.
Hunyadi
külpolitikája.)

a
(Pl.
Mátyás

Történelmi
jelenetek
elbeszélése, eljátszása
különböző
szempontokból. Erkölcsi
kérdéseket

felvető

élethelyzetek
megismerése
bemutatása.
Nándorfehérvár

és
(Pl.

ostromának
rekonstruálása magyar
és

török

korabeli

források alapján.)
–

kori

szándékaira
vonatkozóan.

történelmi
jelenség
kapcsán. (Pl. a jobbágy

–

Mátyás

anyagának
feldolgozása
sétálófüzet kitöltésével.

elemzése.)

–

Hunyadi

szerző
esetleges
elfogultságára,
rejtett

korabeli
krónikaírók
–

Informatika, könyvtárhasználat:

Különböző

szövegek,

kép- és hanganyagok
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kapcsolatos
témájában.

gyűjtőmunka
a
eredetével
elméletek

stb.

vizsgálata

történelmi
hitelesség
szempontjából. (Pl. a
XIX. századi historizáló
festészet alkotásai [pl.
Feszty-körkép].)
Kommunikáció:
–

Esszé írása történelmitársadalmi témákról. (Pl.
I. Károly gazdasági
reformjainak okai.)

–

Történelmi,
témák
ábrázolása.
magyar
változásai

társadalmi
vizuális
(Pl.
a
társadalom
az Árpád-

korban.)
Tájékozódás térben és időben:


Tanult

események,

jelenségek
topográfiai
meghatározása
térképen.
(Pl.
a
magyarság
vándorlásának
fő
állomásai.)


Az európai és a magyar
történelem eltérő időbeli
ritmusának elemzése. (Pl. a
kereszténység
felvétele,
államok alapítása.)



Egyszerű
térképvázlatok
rajzolása információforrások
alapján. (Pl. a tatárjárás.)

Értelmező

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció,

kulcsfogalmak

történelmi nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció,
életmód, város,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás,
piac, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma,

hatalmi

ág,

egyeduralom,

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás,
vallás, monoteizmus, vallásüldözés.
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monarchia,

Fogalmak:

nyelvrokonság,

őstörténet,

őshaza,

törzsszövetség,

kettős

fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor,
egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Szent Korona,
Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint,
regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros,
úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer,
rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina.
Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent)
Fogalmak,
adatok

László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy)
Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás.
Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckeihágó,

Augsburg,

Pannonhalma,

Esztergom,

Székesfehérvár,

Pozsony,

Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár.
Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 (Géza
fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. /Szent/
László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205-1235 (II. András), 1222 (az
Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241-42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpádház kihalása), 1308-42 (I. Károly), 1342-82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/
Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata),
1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458-90 (I. /Hunyadi/ Mátyás).
Tematikai egység Rendszerezés (ismétlés)
Előzetes tudás

Órakeret 6
óra

A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag.

A
tematikai Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése.
egység nevelésifejlesztési céljai

10. évfolyam

Tematikai egység
Előzetes tudás

Bevezetés

Órakeret

A világ és Európa a kora újkorban

16 óra

Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás
eszméi.
 A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek gondolt
módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző korokban mit tartottak
helyesnek vagy helytelennek jelentős mértékben eltért egymástól. Ahhoz,

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

hogy az emberek tetteit és döntéseit helyesen tudjuk megítélni, először meg
kell érteni a helyzetet, amelyben éltek. Belátja, hogy a világ különböző
civilizációit összeköti az emberi alapszükségletek biztosításának igénye
(élelem, biztonság, világ megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák
találkozása milyen esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában.
Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi
felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást.
A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ
képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés általában jelentős
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hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a kereskedelemi utak terén lezajló
változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erőviszonyokat, hosszú
távon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai következményekkel járnak.
Átlátja a tőkés gazdaság működési mechanizmusát, felismeri a termelés új
szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. Tudja, hogy a reformáció a
katolikus egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán jött létre, és
érti, hogy a hitélet megújítása mellett a protestáns gondolkodásmód
(önkormányzatiság, hivatásetika) terjesztésével jelentős eszmei és társadalmi
hatást gyakorolt Európára. Megismeri az európai régiók eltérő fejlődését és
egymásra hatását.
Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő emberi
sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához
leginkább megfelelő térkép kiválasztására.
Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Amerika ősi kultúrái, a nagy

Ismeretszerzés, tanulás:

Földrajz:

földrajzi
felfedezések
következményeik.
Felfedezők, feltalálók.

Ismeretszerzés
különböző
típusú
forrásokból. (Pl. a 95

Földrajzi
topográfiai

Függetlenség és alávetettség.
A fanatizmus jellemzői és

pontból a lutheri tanok
kimutatása; a barokk

Naprendszer.

formái.

stílusjegyeinek
felismerése

Magyar nyelv és irodalom:

Reformáció

és

és

–

képek

holland

felfedezések
vonatkozásai,
a
mélyföld,

a

Shakespeare, Molière.

alapján.)

katolikus

Különböző
emberi
magatartástípusok,

Dráma és tánc:

politikai gyökerei és hatásai.

élethelyzetek
megfigyelése,

dráma, a francia klasszicista
színház és dráma.

Az atlanti hatalmak (Hollandia
és Anglia) felemelkedése.
Erőforrások
és
termelési

következtetések
levonása.
(Pl.

kultúrák.

nemesség és a francia
nemesség

Ének-zene:

összehasonlítása.)

A barokk zene.

megújulás.
Vallások szellemi, társadalmi,

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII.
században és a XVIII. század

–

polgárosult

–

elején.
Kisállamok, nagyhatalmak.

Információk

Az angol polgárháború és a
parlamentáris
monarchia
kialakulása.
A hatalommegosztás

formái,

francia

abszolutizmus

hatalmi törekvések.

Vizuális kultúra:
A barokk stílus.

önálló

és

és
a

háború

okainak
csoportosítása.)
Kritikai gondolkodás:
–

szintjei.
A

a
angol

rendszerezése
értelmezése.
(Pl.
harmincéves

Az angol reneszánsz színház és

Fizika:
A

földközéppontú

napközéppontú

és

jellemzői.
A
Föld,
a
Naprendszer és a Kozmosz
fejlődéséről alkotott csillagászati
elképzelések.

Érvek gyűjtése a saját
vélemény

Kepler törvényei, Newton.

alátámasztására,

Filozófia:

ellenérvek
gyűjtése
meghatározott

Descartes, Bacon, Locke.
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a

világkép

Közép- és Kelet-Európa a XVI–

álláspontok cáfolására.
(Pl. forradalom volt-e a
XVII. századi angliai

XVII. században.
A
tudományos
átalakulása.

átalakulás?)

világkép
–

A

különbségek

felismerése
változások

és
a
nyomon

követése

egy-egy

történelmi
jelenség
kapcsán. (Pl. az ipari
termelési keretek – céh,
kiadási,
felvásárlási
rendszer, manufaktúra
– összehasonlítása.)
Kommunikáció:
–

Folyamatábra, diagram
készítése. (Pl. a XVI.
századi
világkereskedelem
működése.)

–

Vizuális

rendezők

(táblázatok,
ábrák)
készítése. (Pl. az angol
polgárháború
szakaszairól.)
Tájékozódás időben és térben:
–

A

történelmi

tér

változásainak
leolvasása térképekről.
(Pl. a reformáció egyes
irányzatainak
a
térhódítása.)
Értelmező
kulcsfogalmak

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás,
interpretáció, jelentőség.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció,
életmód, város,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési
egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia,
köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum,
periféria,
vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus.
oldal 303 / 830

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus,
reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, barokk,
manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos
Fogalmak,
adatok

monarchia, merkantilizmus.
Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin,
Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter.
Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár.
Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció
kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642-49 (az angol polgárháború),
1689 (a Jognyilatkozat kiadása).

Órakeret

Tematikai egység

Magyarország a kora újkorban

Előzetes tudás

A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, kuruc
mondák és történetek.

18 óra

 A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy
kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják
egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. Értékeli a Rákócziszabadságharc idején létrejött széles társadalmi összefogás mozgósító erejét
és a kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás hosszú távú
jelentőségét.
Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és társadalomA tematikai egység

átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a magyar
nyelvű hitélet és a magyar írásbeliség fellendülése révén formálta jelentősen a

nevelési-fejlesztési

magyar művelődéstörténetet, de a katolicizmus megújulása során kialakított

céljai

hagyományok is a magyar nemzettudat fontos részévé váltak.
Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai megosztottság
is hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti a részekre
szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, és belátja, hogy
a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. Átlátja a
másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú következményeit.
Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli ritmusát,
és ezek kölcsönhatásait. Képes különböző információforrásokból egyszerű
önálló térképvázlatok rajzolására.

Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A Jagelló-kor.

Ismeretszerzés, tanulás:

Magyar nyelv és irodalom:

–
Az
ország
három
részre
szakadása.
Függetlenség és alávetettség.
–
Várháborúk kora.
Békék, háborúk, hadviselés.

Ismeretszerzés

A reformáció kulturális hatása;

szaktudományi
munkákból (pl. Erdély

Pázmány Péter;
Zrínyi
Miklós:

aranykoráról).

veszedelem, kuruc
Mikes Kelemen.

Az

internet

kritikus

Szigeti
költészet,

felhasználása történelmi
ismeretek szerzésére.
(Pl. a magyarországi
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Ének-zene:
Szegénylegény

katonaénekek

A

három

oszmán

országrész

–

török

(pl. Csinom Palkó).

építészeti emlékekről.)

berendezkedése, mindennapjai.

Földrajz:
A reformáció és a katolikus
megújulás Magyarországon.

Kritikai gondolkodás:
–

magyar

rendek

és

a

Habsburg-udvar konfliktusai.
–
A
török
Magyarországról.
Népesség,
gazdaság

és

történelmi

elbeszélések
összehasonlítása

Az Erdélyi Fejedelemség.
Kisállamok, nagyhatalmak.
A

Különböző

kiűzése

társadalom,
természeti

környezet a XVI-XVII. századi
Magyarországon.

a

Képzeletben történő mozgatás
(pl. átdarabolás elképzelése;
testháló
összehajtásának,

mohácsi csatáról.)
Feltevések

szétvágásoknak az elképzelése;
testek különféle síkmetszetének

megfogalmazása egyes
történelmi
jelenségek

elképzelése
készítése).

hátteréről, feltételeiről,
okairól. (Pl. Szapolyai
királyságának szerepe

Informatika:

az
önálló
Fejedelemség

emlékhelyek
keresése
interneten, virtuális séta.

Erdélyi
későbbi

Kommunikáció:
–

Vizuális
rendezők
(táblázatok,
ábrák)
készítése.
(Pl.
kép
alapján
váralaprajz
elkészítése.)

–

Mások

érvelésének

összefoglalása

és

figyelembevétele.
A
véleménykülönbségek
tisztázása,
a
saját
álláspont gazdagítása,
továbbfejlesztése. (Pl.
az ország előtt 1526ban

álló

alternatívák

megvitatása.)
–

Matematika:

narráció
módja
alapján.(Pl.
Brodarics
István és Szulejmán a

létrejöttében.)
A Rákóczi-szabadságharc.
Egyezmények, szövetségek.

A
természeti
környezet
változása a török korban.

Esszé írása történelmi
témákról. (Pl. a török
uralom
hatása
Magyarország
fejlődésére
címmel;
valamint Schulhof Izsák
beszámolója
visszavívásáról
krónika

c.
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Buda
(Budai
forrás

Törökországi

–

váralaprajz

magyar
az

elemzése).)
Tájékozódás időben és térben:
–

Az egyetemes és a
magyar
történelem
eltérő
ritmusának

időbeli
és

kölcsönhatásainak
elemzése.
(Pl.
a
Rákóczi-szabadságharc
és
a
örökösödési

spanyol
háború

eseményei között.)
–

A

történelmi

tér

változásainak
leolvasása
térképekről.

különböző
(Pl.
az

ellenreformáció
térnyerésének nyomon
követése.)
Értelmező
kulcsfogalmak

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték,
interpretáció, történelmi nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, város, etnikum,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás,
piac, adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág,
monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom,

egyeduralom,
szuverenitás,

centrum, periféria,
vallás, vallásüldözés.
Fogalmak:

örökös

jobbágyság,

hajdú,

vitézlő

rend,

unitárius,

kuruc,

trónfosztás.
Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó István,
Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter,
Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc.
Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak,
Fogalmak, adatok

Ónod, Nagyszombat, Bécs.
Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország
tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma),
1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 1664 (Zrínyi
Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a
karlócai béke), 1703-11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi
országgyűlés), 1711 (a szatmári béke).
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Tematikai egység

Órakeret

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora

16 óra

A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a
Előzetes tudás

francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari forradalom
találmányai.
 A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átalakulás
egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az ipari forradalom máig ható
gazdasági, társadalmi folyamatok elindítója volt. Látja, hogy a felvilágosodás
állította középpontba a világmindenség megértésének igényét, a tudományos
megismerés elsőbbrendűségét állította, és hogy ezzel a tudományok
fejlődésének új korszaka kezdődött. Belátja, hogy a hatalommegosztás és a
képviseleti elv általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok
gyakorlásának kiterjesztését eredményezte.
Tudja, hogy a felvilágosodás során fogalmazódtak meg a máig is érvényes
demokratikus eszmék és elidegeníthetetlen emberi jogok, amelyek mind a mai
napig a nyugati típusú demokráciák jogrendjének alapját képezik. Megszületik
az állam és egyház szétválasztásának gondolata. Látja, hogy a korszak

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

forradalmi eszméi – szabadság, egyenlőség, testvériség – nem egyszer
egymást kizáró módon valósultak meg. Érzékeli, hogy a hatalmi harcot,
harcokat konfliktusok és kompromisszumok egymást váltó sorozataként lehet
leírni.
Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása
mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák
átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű
gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését
eredményezte. Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák –
liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és
átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. Látja, hogy a korszak
tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a közjó szolgálatát, amely
szélsőséges

formájában

zsarnoki,

terrorisztikus

eszközökkel

történő

„népboldogításhoz” vezetett.
Tudja az egyes történelmi korszakokat komplex módon elemezni és
bemutatni. Képes a változások megkülönböztetésére.
Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A felvilágosodás.
Világkép, eszmék, ideológiák,
társadalomkritika.

Ismeretszerzés, tanulás:

Magyar nyelv és irodalom:

–

A felvilágosult abszolutizmus.
Hatalmi átrendeződés a XVIII.
századi Európában.
Egyezmények, szövetségek.
–
Az Egyesült Államok létrejötte
és alkotmánya.

Különböző
emberi
magatartástípusok,

A felvilágosodás és a romantika,
a francia Enciklopédia, Voltaire:

élethelyzetek
megfigyelése,

Candide.

következtetések
levonása.
(Pl.
a
tömegek bekerülése a

Vizuális kultúra: Klasszicizmus

politizálásba.)

Ének-zene:
A klasszika zenéje (pl. Haydn,

Információk

önálló

rendszerezése
értelmezése. (Pl.
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és
az

és romantika.

Mozart,
Marseillaise.

Beethoven),

A

hatalommegosztás

formái,

ipari

A francia forradalom eszméi,
irányzatai, hatása.
Forradalom,
reform
és
kompromisszum.

forradalom

találmányai
jelentőségük.)

szintjei.

és

Fizika:
Hőerőgépek,

a

teljesítmény

mértékegysége (watt).
Kritikai gondolkodás:
Feltevések
megfogalmazása egyes

Erkölcstan,
érzés.

A napóleoni háborúk Európája
és
a
Szent
Szövetség

társadalmi-történelmi
jelenségek okairól. (Pl.
a forradalmi terror és

jogok
és
Magánérdek

kötelességek.
és
közjó.

rendszere.

szükségessége.)

Részvétel a
társadalmi

közéletben. A
igazságosság

–

–

Történelmi

Állampolgárság
A

Az ipari forradalom és hatásai.
A technikai fejlődés feltételei és

személyiségek
jellemzése, feltevések

kérdése.

következményei.

megfogalmazása

Földrajz:

viselkedésük
mozgatórugóiról.

A XIX. század eszméi.
Világkép, eszmék, ideológiák,
társadalomkritika.

(Pl.

Robespierre,
Napóleon.)

–

–

Elsődleges

történelmi

szabadság

Urbanizációs
hatásaik.

rendje:

folyamatok

és

német

idealizmus

(pl.

Kant,

források
elemzése,
összefüggések
felderítése.
(Pl.
a
Függetlenségi

Hegel), Marx.

nyilatkozat elemzése és
a
felvilágosodás

tudományának kezdetei).

hatásának kimutatása.)

Mozgóképkultúra

Folyamatábra, diagram
készítése.
(Pl.
a

médiaismeret:

hatalommegosztás
elvének ábrája.)

kialakulása.

Beszámoló, kiselőadás
tartása
népszerű

Informatika:

tudományos
irodalomból,
(Pl.
szabadkőművesség

ipari forradalom témájában.)
a

Vizuális

rendezők

(táblázatok,
ábrák)
készítése. (Pl. a francia
forradalom korszakai.)
–

nemzeti

A felvilágosodás filozófusai (pl.
Diderot, Voltaire, Rousseau), a

témájában.)
–

és

Filozófia:

Kommunikáció:
–

etika:

Események, történetek
dramatikus
megjelenítése. (Pl. XVI.
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Biológia-egészségtan:
Védőoltások (az immunológia

A

modern

és
nyilvánosság

Prezentáció készítése (pl. az

Lajos pere.)
–

Esszé írása történelmi,
filozófiai
kérdésekről
(Pl. a „Mi viszi előre a
világot?
Forradalom
vagy szerves fejlődés”
témájában.)

Tájékozódás időben és térben:
–

Események időrendbe
állítása. (Pl. a 1848-as
forradalmak.)

–

A
történelmi
változásainak

tér

leolvasása
különböző
térképekről.
(Pl.
Lengyelország
felosztása.)
Értelmező

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció,

kulcsfogalmak

jelentőség.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció,
életmód, város, nemzet,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac,
gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia,
köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum,
periféria, emberi jog, állampolgári jog, népképviselet,
vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság.
Fogalmak:

felvilágosodás,

természetjog,

társadalmi

racionalizmus,
szerződés,

a

hatalmi

népszuverenitás,

ágak

megosztása,

szabad

verseny,

felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, ökumenikus
gondolkodás, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, emancipáció,
antiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség,

Fogalmak,
adatok

urbanizáció.
Személyek: Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy)
Frigyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich,
Watt, Stephenson, Marx.
Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok ÉszakAmerikában, Waterloo.
Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az
Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia
forradalom kitörése), 1793-1794 (a jakobinus diktatúra), 1804-1814/15 (Napóleon
császársága), 1848 (forradalmak Európában).
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Tematikai
egység

Az újjáépítés kora Magyarországon

Előzetes tudás

Magyarország újjáépítése
Nemzetiségi viszonyok.

a

Habsburg

Órakeret
10 óra
Birodalom

keretei

között.

 A tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a
központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés
építőmunkára, ugyanakkor ahhoz, hogy a változások mértékét és
jelentőségét helyesen meg tudjuk ítélni, fontos, hogy jól ismerjük a
változások előtti és utáni helyzetet, és ezt össze tudjuk hasonlítani
egymással.
Átlátja, hogy a modernizációs kényszer nyomán alakult ki közéletünkben a
ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása.
Látja, hogy mindez egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely
később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált.
A

tematikai

egység nevelésifejlesztési céljai

Ugyanakkor e nemzetiségek/etnikumok (pl.: német, zsidó) előbb a
gazdasági fejlődésben, majd a politikai életben is fontos szerepet
játszottak.
A tanuló tudja, hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek,
nemzetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével. Megérti a
gazdasági, kereskedelmi, kulturális fejlődést. Tudatosul benne, hogy
Magyarország a Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a
birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és reális képet alkot
Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. Érti a vármegyerendszer
szerepét a függetlenség bizonyos elemeinek a megőrzésében. Látja, hogy
a változások kedvezően érintették a mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos
értelemben gátját jelentették a hazai ipari termelés kibontakozásának.
Képes statisztikai, demográfiai adatok komplex elemzésére. Ismereteket
tud meríteni szakmunkákból is.

Témák
Népesség
környezet:

és

természeti
demográfiai

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Ismeretszerzés, tanulás:

Földrajz:

Ismeretszerzés

Magyarország

változások, az etnikai arányok

statisztikai

adottságai.

átalakulása.
Népesség,

táblázatokból,
grafikonokból,
diagramokból. (Pl. a
korszakra
vonatkozó

–

demográfia

(vándorlás, migráció).
Kisebbség,
többség,
nemzetiségek.
A

Magyar

Királyság

újjászervezése és helye
Habsburg Birodalomban.

a

A felvilágosult abszolutizmus a
Habsburg Birodalomban.

–

természeti

Magyar nyelv és irodalom:
Nyelvújítás:
Ferenc.

Kazinczy

demográfiai
adatok
elemzése, értékelése.)

A magyar
irodalma:

felvilágosodás
Bessenyei

A

György,

tanultak

Csokonai

Vitéz

felhasználása
új
feladathelyzetben. (Pl.

Mihály.

a
felvilágosodás
fogalmainak

Ének-zene:
A barokk zene (pl. J. S.

azonosítása a korszak
uralkodói

Bach, Händel), a klasszika
zenéje (pl. Haydn).
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Társadalmi

és

intézkedéseiben.)

gazdasági

Vizuális kultúra:
Barokk stílusú épületek (pl.

A nemzeti ébredés: a kultúra és

Egy
történelmi
oknyomozás
megtervezése.
(Pl.
Martinovics
Ignác

művelődés változásai.

perújrafelvétele.)

és
táblaképek
Magyarországon.

viszonyok változásai a XVIII.
században.

–

a
fertődi
Esterházykastély), freskók, szobrok

Kritikai gondolkodás:
–

Feltevések
megfogalmazása

Informatika:
a

történelmi
személyiségek

könyvtártörténet.
Grafikonok,
diagramok

cselekedeteinek,
viselkedésének
mozgatórugóiról. (Pl. II.

készítése a demográfiai
adatok szemléltetésére.

József
politikai
életpályájának
elemzése.)
Kommunikáció:
–

Önállóan

gyűjtött

képekből összeállítás,
tabló készítése. (Pl.
nemzetiségek
Magyarországon.)
–

Vizuális

rendezők

(táblázatok,
készítése.

ábrák)
(Pl.

jobbágyterheket
szemléltető
készítése.)

ábra

Tájékozódás térben és időben:
–

A
történelmi
változásainak

tér

leolvasása különböző
térképekről.
(Pl.
Magyarország etnikai
összetételének,
elemzése.)
–

Könyvtártípusok,

Egyszerű
térképvázlatok
rajzolása

különböző

információforrások
alapján.
(Pl.
népességmozgások
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a

irányainak
megjelenítése.)
Értelmező

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont.

kulcsfogalmak
Társadalom, társadalmi csoport, identitás,
társadalmi mobilitás,
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció,

Tartalmi
kulcsfogalmak

életmód, város, nemzetiség,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás,
piac, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom,
monarchia, parlamentarizmus,
centrum, periféria, vallás.

közigazgatás,

birodalom,

szuverenitás,

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács,
felső tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis,
türelmi rendelet, jobbágyrendelet.
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc.
Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát.

Fogalmak,
adatok

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740-80 (Mária Terézia), 1780-1790
(II. József).

Órakeret

Tematikai egység

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon

Előzetes tudás

A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a forradalom
és szabadságharc kiemelkedő személyiségei.

12 óra

 A tanuló tudja megkülönböztetni egymástól azokat az okokat, amelyek már
jóval a vizsgált esemény előtt léteztek, azoktól, amelyek az esemény közvetlen
kiváltó okaiként értékelhetők. Látja, hogy az események bekövetkeztének
vannak közvetett és közvetlen okai, ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a dolgok
bekövetkeztének mindig vannak közvetett feltételei és vannak közvetlen kiváltó
okai.
Megérti, hogy a közös cél eredményezte a forradalom és szabadságharc
idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos politikai,
A
egység

tematikai
nevelési-

fejlesztési céljai

társadalmi és katonai eredménnyel járt, és hogy mindezt csak két nagyhatalom
külső katonai agressziója volt képes leverni.
Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint
az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Belátja,
hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi viszonyok
megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, valamint a nemzeti
nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári
viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. Tudja, hogy e
célok megvalósítása állította középpontba azokat a nagyformátumú
politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a közösség
hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állították a
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közvéleményt.
Képes felidézni a polgárosodó Magyarország kiépülésének meghatározó
gondolatait, megidézni annak kulcsszereplőit, egyszerűbb biográfiákat
összeállítani. Konkrét példák bemutatása segítségével belátja, hogy a modern
Magyarország többféle etnikumból, nemzetiségből épült fel, és az
átalakulásban a köznemesség mellett jelentős szerepet vállaltak a közéletből
korábban kiszorított társadalmi rétegek (pl. a zsidó-és német eredetű városi
polgárság).
Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az átalakuló társadalom és

Ismeretszerzés, tanulás:

Magyar nyelv és irodalom:

gazdaság.
Nők és férfiak életmódja és
társadalmi
helyzete,

–

Különböző

emberi

A felvilágosodás és a reformkor

magatartástípusok,
élethelyzetek

irodalma.
Nemzeti

megfigyelése,
következtetések
levonása. (Pl. a nemesi
életszemlélet

színjátszás kezdetei.

programja.
Fölzárkózás, lemaradás.

megismerése

és

Ferenc műve alapján, a
különböző
etnikumok

Katona József: Bánk bán,
Vörösmarty Mihály: Csongor és

A
reformmozgalom
kibontakozása.

összefogása a
cél érdekében.)

Tünde.

életformák.
A reformeszmék kialakulása és
terjedése: Széchenyi István

–
A nemzeti ébredés és a
nemzetiségi kérdés.
Kisebbség,
többség,
nemzetiségek.

Egy

Pulszky

közös

történelmi

oknyomozás
megtervezése.

(Pl.

Petőfi Sándor halála.)

reformkori

művelődés,

–

nemzeti

Dráma és tánc:
A XIX. századi magyar színház
dráma

néhány

alkotása:

Vizuális kultúra:
Klasszicizmus és romantika (pl.
Pollack
Mihály:
Nemzeti
Múzeum).

Kritikai gondolkodás:
A

dráma,

Ének-zene:

Híres

emberek,

Himnusz, Szózat, Erkel Ferenc:

kultúra.

történelmi

Hunyadi László – a nemzeti
opera születése, Liszt Ferenc.

A

személyiségek
jellemzése, feltevések
megfogalmazása
viselkedésük
mozgatórugóiról.
(Pl.
Széchenyi
István,

Földrajz:

Görgei

Informatika:

forradalom

szabadságharc
keretei.
Az

1848-as

vívmányai,

és

nemzetközi

forradalom
az

törvények.
Forradalom,

és

áprilisi

reform

és

kompromisszum.
A szabadságharc története.
Békék, háborúk, hadviselés.

Artúr;

adottságai, folyamszabályozás.

Glog (interaktív tabló) készítése
Széchenyi
István
gyakorlati

egyenlőséggel
kapcsolatos

újításairól.
Az 1848-49-es szabadságharc

viták

bemutatása.)
–

természeti

érdekegyesítéssel és a
törvény
előtti

Különböző

szövegek,

hanganyagok,
A kisebbségek, nemzetiségek
(pl. németek, szlávok, és

az

Magyarország

filmek

stb.
vizsgálata
a
történelmi
hitelesség
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számítógépes
alkalmazása.

stratégiai

játék

különösen a zsidók) szerepe a

szempontjából.

Habsburg udvarral szembeni
harcokban. A zsidó közösség

Németh László Az áruló
című történeti drámája.)

kiemelt részvétele és az ezért
kirótt kollektív hadisarc.
Egyenlőség, emancipáció

(Pl.

Kommunikáció:
–

Elsődleges
források

történelmi
elemzése,

összefüggések
felderítése.
(Pl.
Széchenyi programja a
Stádium
alapján.)
–

12

pontja

Folyamatábra, diagram
készítése.
(Pl.
a
reformkori

rendi

országgyűlés felépítése
és
a
törvényhozás
menete.)
–

Események, történetek,
jelenségek dramatikus
megjelenítése.
(Pl.
Széchenyi és Kossuth
vitája.)

Tájékozódás időben és térben:
–

Az európai történelem
és a magyar történelem
kölcsönhatásainak
elemzése. (Pl. az 1848as
forradalmak
kölcsönhatásai.)



Események
állítása.
(Pl.

időrendbe
a
pesti

forradalom eseményei.)
Értelmező

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, történelmi

kulcsfogalmak

nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet,

Tartalmi
kulcsfogalmak

nemzetiség,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági
szereplő,
gazdasági
kapcsolat,
gazdasági
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó,
politika,

állam,

államforma,

államszervezet,

hatalmi

ág,

teljesítmény,
egyeduralom,

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum,
periféria.
Fogalmak,

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra,
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államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés,

adatok

védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány,
sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfelszabadítás,
emancipáció, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény.
Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák
Ferenc, Kossuth Lajos, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Petőfi
Sándor, Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József.
Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos.
Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a
reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv
államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. április
11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 1849. április
6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség kimondása), 1849. május
21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel).
tematikai Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése.
egység nevelésifejlesztési céljai
A

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező
megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, családhoz,
lakóhelyhez, nemzethez, Európához való tartozás fontosságának felismerése,
elfogadása.
A múltat és a történelmet formáló összetett folyamatok, látható és háttérben
meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspektusainak
azonosítása.
A korábbi korokban élt emberek, közösségek

élet-, gondolkodás- és

szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési jellemzőinek
felismerése.
Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kialakulás,
A

fejlesztés

várt

virágzás, hanyatlás).
Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését segítő

eredményei a két
kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájékozódás és
évfolyamos ciklus
gondolkodás érdekében.
végén
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából
értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy
történelmi személyiség kapcsán.
Tudja az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján azonosítani
és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által
megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi
viszonyokat és a mindennapokat.
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági,
szellemi tényezők együttesen befolyásolják.
Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társadalmi,
gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa különböző régióinak
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eltérő fejlődési útjait.
Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összetevőket
egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél.
Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszonyok
közötti összefüggéseket.
Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és
hanyatlásának főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának
eredményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó
gondolatait és kulcsszereplőit.
Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni
és tartani különböző
írott forrásokból,
történelmi
atlaszokból/szakmunkákból,
statisztikai
táblázatokból,

kézikönyvekből,
grafikonokból,

diagramokból és internetről.
Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a
rendelkezésre

álló

információforrásokat

áttekinteni/értékelni

is.

Tudjon

kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetleges
elfogultságára vonatkozóan.
Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére,
ezekből következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget
kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek tömörítésével és
átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen értelmezhető
szövegek jelentésrétegeinek feltárására.
Legyen képes feltevéseket megfogalmazni
cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról.

történelmi

személyiségek

Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző
szereplők nézőpontjából.
Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitában a
tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére.
Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, ábrát)
készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni.
Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, valamint
történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai adatokat
rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódusok nevét. Legyen
képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő korszakok
emberi sorsait a változások szempontjából, és legyen képes a változások
megkülönböztetésére is.
Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem
eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes korszakokat
komplex módon jellemezni és bemutatni.
Legyen képes különböző információforrásokból

önálló

térképvázlatok

rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására,
a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához leginkább
megfelelő térkép kiválasztására.

11–12. évfolyam
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A

középiskolai

történelemtanítás

második

két

éve

részben

már

az

érettségire

való

felkészülés/felkészítés jegyében telik el. A történelemtanítás során szerepet játszó fejlesztési
területeket és kulcskompetenciákat kell kiemelni, elmélyíteni. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti
azonosságtudat kialakítása és a hazafias nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és
demokráciára nevelés. Fontos, hogy tanulóink hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő
és becsülő, a demokratikus jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő, a társadalmi
és etnikai sokszínűséget értékként kezelő, a kisebbségi, nemzetiségi kultúrákat ismerő, el- és
befogadó állampolgárokká váljanak. Ehhez lehet felhasználni és tudatosítani a közelmúlt
történelmének értékeit (jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók,
költők, sportolók munkásságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. a rendszerváltoztatás, a
demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk az európai közösséghez és
az atlanti katonai szövetséghez), kitérve történelmünk árnyoldalainak bemutatására, feldolgozására is.
Lényeges az is, hogy a XX. századi népirtások (pl. örmény népirtás, holokauszt, délszláv háború), a
tömegméretű tragédiák és mögöttük rejlő egyéni sorsok feldolgozása megtörténjen, a történelmi
átélhetőség és kritikai gondolkodás fejlesztése érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és diktatúrák
során az egyéni és szervezett ellenállás különböző formáinak megismerése, a személyes
magatartásformák megítélése.
A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a demokrácia
iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai gondolat melletti
egyértelmű állásfoglalásban is. A tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a 11–
12. évfolyamokon is a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett elvárt a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is. Mindehhez
nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szükséges, hanem az egyes történelmi fogalmak
meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a különböző történelmi korokban változó jelentésűek
lehetnek. A történelemtanítás fontos eleme a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók
történelmi időben és térben való tájékozódási képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és
topográfiai adatok megismerésén és megtanulásán túl azok egységben látását, az események
sorrendjének (diakrónia) és az egy időben zajló történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza.
Ezen a szinten már elvárt egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai
munkák használata is. Fontos a történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi
térképek összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek
értelmezésében.
A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású témaköröket
átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott valamennyi
általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, hogy a jelenben való eligazodásra
igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a hétköznapokban
közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését célozza, amelyek –
miként az összes kulcskompetencia – széles körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben.
A témakörök feldolgozása közvetlen módon járul hozzá a szociális és állampolgári, valamint a
kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez. Mindez az általános célok közül
jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való
felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a
pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is.
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A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet játszik az önálló és
kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának kialakításában, ami
középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és audiovizuális szövegek önálló
gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint tudatos és kritikus kezelése, a tanult
ismeretek
problémaközpontú
elrendezése,
a
többféleképpen
értelmezhető
szövegek
jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények
tisztázása.
A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek
témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi ismereteit.
Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is előkészítse őket a
tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és kötelességek
felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési
és helyhatósági választásokon való részvételre.
E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok
társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, amely a tanulási
folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diákok társadalmi
tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult eszményeknek, elveknek és fogalmi
általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hiteltelenné válhat. Az ismeretek
puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan személyes élményekre építő,
készségfejlesztő módszerekre, amelyek megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, erkölcsi és
jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési mintákat,
szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol
szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problémamegoldó képessége, empátiája,
toleranciája és együttműködési készsége.
11. évfolyam

Órakeret

Tematikai egység

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora

Előzetes tudás

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az
Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért,

16 óra

élet a gyarmatokon.
 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít annak a
megállapításában, hogy mely tényezők játszották a legfontosabb szerepet az
események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a történelmi események
magyarázata nagyon sok esetben az egyének és csoportok személyes
indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. Tudja, hogy a modern polgári
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

államszervezet új funkciói kiterjedtek az oktatásra, az egészségügyre és a
szociálpolitikára. Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő

céljai

törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi
versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba.
Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjeleníteni,
megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai ekkor számos, a
közösséget összetartó elemmel bővültek.
Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső
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piacteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok létrejöttét.
Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének igénye és a
tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordozta a nemzetek
közötti versengés kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás új
szakaszának megjelenését eredményezte. Belátja, hogy az ipari forradalom
újabb szakaszának eredményei (új iparágak, találmányok stb.) számos
árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése
stb.) jártak.
Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, ehhez
önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra.
Témák
Nemzetállami
Európában

törekvések
(Olaszország,

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Ismeretszerzés, tanulás:

Földrajz:

Ismeretszerzés

Kontinensek földrajza, Európa

Németország,
a
balkáni
államok).
Kisállamok, nagyhatalmak.

statisztikai
táblázatokból,

országai,
Balkán,
városfejlődés szakaszai.

grafikonokból,
diagramokból. (Pl. az

Magyar nyelv és irodalom:

Az Amerikai Egyesült Államok

egyenlőtlen

Stendhal, Balzac, Victor Hugo,

polgárháborúja
nagyhatalommá válása.

fogalmának
értelmezése.)

Puskin, Zola, Dosztojevszkij,
Verlaine, Rimbaud, Baudelaire,

Önálló
információgyűjtés

Keats.
Vizuális kultúra:

országaiban.
Szegregáció, bűnbakkeresés

különböző
médiumokból. (Pl. az
ipari
forradalom

művei.

Az iparosodás új szakaszának

második szakaszának
találmányai; a Dreyfus-

hatásai
(társadalom,
gondolkodás, életmód, épített

ügy.)

Ének-zene:

és természeti környezet).
Technikai fejlődés feltételei és
következményei.

Kritikai gondolkodás:

–

és
–

Társadalmi

és

gazdasági

változások

a

centrum

fejlődés

Eklektika, szecesszió és az
izmusok meghatározó alkotói és

Verdi,

és

A munkásság érdekképviseleti

változások
követése

nyomon
egy-egy

és
politikai
szervezetei.

történelmi
jelenség
kapcsán. (Pl. szövetségi

Kémia:

rendszerek.)

Meyer,

mozgalmai,

A
modern
polgári
állam
jellegzetességei.
Hatalommegosztás
formái,
színterei.

–

Híres
történelmi

Puccini,

a

emberek,
személyek

jellemzése, feltevések
megfogalmazása
a

Fizika:
Tudósok, feltalálók:
Faraday, Helmholz.

Mengyelejev,

Biológia-egészségtan: Pasteur;
Darwin evolúcióelmélete.
Testnevelés és sport:

század

cselekedeteinek,

Újkori olimpiák.

második
felében:
gyarmati
függés, a birodalmak versenye

viselkedésének
mozgatórugóiról.

Európán

változásai

a

kívüli
XIX.

világ
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(Pl.

Curie

házaspár.

történelmi
személyiségek

Az

Wagner,

Debussy.

Különbségek
felismerése

–

a

a világ újrafelosztásáért.
Függetlenség,
alávetettség,
kisállamok, nagyhatalmak.

Bismarck

politikai

pályája.)
–

Önálló

vélemény

megfogalmazása
történelmi
eseményekről,
szereplőkről,
jelenségekről, filozófiai
kérdésekről.
(Pl.
a
gyarmatosítás
ideológiája.)
Kommunikáció:
–

Esszé írása történelmi –
társadalmi témákról. (Pl.
a technikai fejlődés
hatása a környezetre és
az életmódra.)

–

Mások

érvelésének

összefoglalása
és
figyelembe vétele. A
véleménykülönbségek
tisztázása,
a
saját
álláspont gazdagítása,
továbbfejlesztése. (Pl.
rabszolgakérdés,
női
emancipáció.)
Tájékozódás térben és időben:
–

Történelmi
időszakok
összehasonlítása
a
változások mennyisége
és
gyorsasága
szempontjából.
(Pl.
gyarmatbirodalmak
kiterjedése
század
végén.)

–

a

XIX.

elején

Események,
jelenségek,

és

tárgyak,

személyek
időrendbe
állítása. (Pl. az olasz és
a

német

egység

megvalósulásának
területi lépései.)
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fő

Értelmező

Változás

kulcsfogalmak

interpretáció.

és

folyamatosság,

ok

és

következmény,

tény

és

bizonyíték,

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet,
nemzetiség,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia,
köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, közigazgatás,
birodalom, szuverenitás, centrum, periféria,
vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció.
Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály,
városiasodás, emancipáció, politikai antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezet,
keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom,
hármas szövetség, antant, keleti kérdés.
Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Rotschildok,

Fogalmak,
adatok

Herz Tivadar, Viktória királynő, XIII. Leó.
Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, ElzászLotaringia, Balkán.
Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861-65 (az
Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 (a Német
Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 1907 (a
hármas antant létrejötte).

Tematikai egység

Előzetes tudás

A kiegyezéshez
Magyarországon

vezető

út

és

a

dualizmus

kora

Órakeret
18 óra

Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dualizmus
korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete.
 A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt
leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen azok
egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége volt saját
helyzete stabilizálásához.
Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos
vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos – akár
máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellentmondást is

céljai

magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában
következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- és a tömegkultúra között.
Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor
erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország
fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő szerepet
játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó
magyar állam negyedik hatalmi ágává alakult.
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Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. Tud
jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és
bemutatni.
Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A
szabadságharcot
követő
megtorlás és önkényuralom.

Ismeretszerzés, tanulás:

Magyar nyelv és irodalom:

A

kiegyezés

létrejötte

–

és

Példák

gyűjtése

a

szabadságharcot
követő megtorlás

és

üldöztetés
valamint

tartalma.
Államformák, államszervezet.

magyar,
más

Arany János: A walesi bárdok, a
századforduló irodalmi élete (pl.
a Nyugat).
Vizuális kultúra:

nemzetiségű

Romantika és realizmus (pl.

áldozatairól, formáiról,
eszközeiről, méretéről.
(Pl. a lengyel, olasz és
német
származású

Munkácsy Mihály), a szecesszió
és eklektika jellemzői (pl. Steindl

változások
és
gazdasági
fejlődés a dualizmus korában.
Fölzárkózás, lemaradás;

honvéd
kivégzése,

Ének-zene:

Népesség, demográfia.

kirótt hadisarc.)

A kiegyezéshez fűződő viták, a
kiegyezés alternatívái.
Politikai

élet,

társadalmi

zsidó
–

Budapest világvárossá válása.
A nemzetiségi kérdés alakulása,
a zsidó emancipáció.
Szegregáció, bűnbakkeresés

–

dualizmus korában.

közösségekre

Életmód a századfordulón.

–

különböző
írásos
forrásokból, statisztikai
táblázatokból. (Pl. a

Földrajz:

dualizmuskori gyáripar.)

kiváltó okai.

Egy

az

operett

Erkölcsi

Folyamszabályozás,
természetkárosítás,

árvizek

történelmi
Fizika:
Az

elektrifikáció,

a

transzformátor,
a
villamos
mozdony, a karburátor.
kérdéseket

felvető
élethelyzetek
felismerése,
bemutatása. (Pl. az
aradi
vértanúk

Testnevelés és sport:

búcsúlevelei,
tiszaeszlári

vívás).

a
vérvád

Magyar

olimpiai

részvétel

Hajós
Alfréd,
sikersportágak
(pl.

–

magyar
úszás,

képtelensége.)

Informatika:

Különböző
történelmi
elbeszélések

Internetes forrásgyűjtés pl. a
dualizmus kori élclapok (Bolond

összehasonlítása
a
narráció módja alapján.
(Pl.
a
kiegyezés
mérlege Eötvös József

Miska,
Borsszem
Üstökös) anyagából.

és Kossuth Lajos írásai
alapján.)
–

Ferenc,

születése, Bartók Béla, Kodály

Ismeretszerzés

Kritikai gondolkodás:
–

Liszt
Zoltán.

oknyomozás
megtervezése.

A dualizmus válságjelei.
A tudomány és művészet a

a

tisztek
hazai

Imre: Országház).

Feltevések
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Jankó,

megfogalmazása egyes
jelenségek
hátteréről,
feltételeiről, okairól. (Pl.
a zsidó emancipáció
okai,
a
zsidóság
részvétele
modernizációban.)

a

Kommunikáció:
–

Folyamatábra, diagram
készítése.
(Pl.
a
dualizmus
pártviszonyai.)

–

Vizuális

rendezők

(táblázatok,
ábrák)
készítése.
(Pl.
a
dualista állam.)
–

Beszámoló, kiselőadás
tartása
történelmi
forrásszövegek alapján.
(Pl.
dualizmuskori
színházkultúra.)

–

Események, történetek,
jelenségek mozgásos,
táncos,
dramatikus
megjelenítése.
(Pl.
jelenetek
kávéház

egy

pesti

mindennapjaiból.)
Tájékozódás időben és térben:
–

Az európai történelem
és a magyar történelem
kölcsönhatásainak
elemzése.
(Pl.

a

kiegyezés

létrejöttét

elősegítő
tényezők

külpolitikai

számbavétele.)
–

A

történelmi

tér

változásainak
leolvasása
különböző
térképekről.
(Pl.
a
magyarországi
vasúthálózat fejlődése.)
Értelmező

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és
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kulcsfogalmak

bizonyíték, jelentőség.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népesedés,
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,

Tartalmi

gazdasági

szereplő,

gazdasági

kapcsolat,

kulcsfogalmak

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág,
egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus,
szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet,

gazdasági

közigazgatás,

teljesítmény,

birodalom,

vallás, jogegyenlőség, emancipáció.
Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista
monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzetiségi
törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt,
választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás,
asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság,
népoktatás, millennium.
Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Eötvös
Fogalmak, adatok

József, Löw Emánuel, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza
István, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám.
Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume,
Bosznia-Hercegovina.
Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák
Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása),
1868 (a nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 187590 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a
millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság).

Órakeret

Tematikai egység

Az első világháború és következményei

Előzetes tudás

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktusok és
a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A dualista monarchia

16 óra

válsága.
 A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcsolatban az
okok és a következmények kiválasztása és logikai összerendezése között
jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az okozati összefüggések
feltárása közötti különbségek miatt lényeges eltérések lehetnek ugyanazon
A
egység

tematikai
nevelési-

fejlesztési céljai

történelmi esemény bemutatása, értelmezése és értékelése között. Látja az
első világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex jellegét.
Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a
gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési
verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz.
Érti, hogy az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó
harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden
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állampolgárt érintettek.
Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem létező új
vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló morális
hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatásainak
mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok tekintetben
irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre,
melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét,
ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus
kényszerét.
Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró
békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös
tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az oroszországi események
társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi történelem további
alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború Európa hatalmi
pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális helyzetbe kerülését, a
bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a
korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte.
Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és
megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt tud
megfogalmazni történelmi eseményekről.
Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az első világháború.
Hadviselés.

Ismeretszerzés, tanulás:

Földrajz:



Európa domborzata és vízrajza.

Magyarország

az

első

világháborúban.

A februári forradalom és a
bolsevik
hatalomátvétel.
A
diktatúra

kiépülése

Szovjet-

Oroszországban.



A
háborús
következményei

vereség

Ismeretszerzés statisztikai
táblázatokból,
diagramokból. (Pl. háborús
veszteségek.)
Önálló
információgyűjtés
adott témához különböző
médiumokból.
(Pl.
haditudósítások, plakátok.)
Információk
múzeumokban.

gyűjtése
(Pl.
a

korszak
helytörténeti
vonatkozásai.)

Magyar nyelv és irodalom:
Móricz Zsigmond: Barbárok,
Ady Endre, Babits Mihály
háborús versei.
Kémia:
Hadászatban
vegyi anyagok.

hasznosítható

Mozgóképkultúra

és

médiaismeret:

Magyarországon: az OsztrákMagyar Monarchia felbomlása,

Kritikai gondolkodás:

Tömegkommunikáció,

az őszirózsás



médiumok hatása a mindennapi

forradalom, a

tanácsköztársaság.
Az első világháborút
békerendszer.

nemzetiségek.

vizsgálata
hitelesség

lezáró

A trianoni békediktátum.
Kisebbség,
többség,

Különböző
szövegek,
képek, plakátok, karikatúrák
a
történelmi
szempontjából.

(Pl. Ferenc József korának
plakátjai, karikatúrái.)


Tanult
ismeretek
problémaközpontú
elrendezése. (Pl. hadicélok,
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életre.

–

békecélok,

Új államok Közép-Európában. A

haditervek

határon túli magyarság sorsa.
Kisállamok, nagyhatalmak.

békeelvek,
és
megvalósulása.)

ezek

Kommunikáció:


Esszé írása történelmitársadalmi témákról (Pl. a
trianoni
hatásai.)



békediktátum

Mások
érvelésének
összefoglalása
és
figyelembe
vétele.
A
véleménykülönbségek
tisztázása.
(Pl.
Magyarország részvétele a
világháborúban.)



Történetek
megjelenítése.
magyar

dramatikus
(Pl.
a
delegáció

részvétele
béketárgyalásokon.)

a

Tájékozódás térben és időben:


Kronológiai
adatok
rendezése. (Pl. a háború
kiemelkedő
időrendje.)



eseményeinek

Néhány kiemelt esemény,
jelenség
topográfiai
adatainak
vaktérképen.

elhelyezése
(Pl.
a

békeszerződések
vonatkozásai.)

területi

Értelmező

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték,

kulcsfogalom

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség,

Tartalmi
kulcsfogalom

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, monarchia,
köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum,
periféria,
vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus.

Fogalmak,

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, frontvonal,
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adatok

hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bolsevik, szovjet,
kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja
(KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, egyházellenesség, vallásellenesség,
ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror.
Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Jászi
Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, Horthy Miklós.
Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság,
Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni Magyarország.
Kronológia: 1914-18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói
merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen
Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a
bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az őszirózsás
forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a
békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1.
(a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4. (a trianoni békediktátum aláírása).

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

Európa és a világ a két világháború között

19 óra

A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és
Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön.
 A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a
szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek
hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. Ismeri a
diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy osztályalapon, a
bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeztek meg,
telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a társadalmat „fenyegető veszélyre”
való tekintettel mindenkinek korlátozták a szabadságjogait.
Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a korban
és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is különböző

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző általános dolgok
nem mindig igazak mindenkire.
A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy gazdasági
fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók elterjedése),
amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, hogy a válságból való
kilábalást különbözőképpen találták meg a világ vezető hatalmai és országai.
Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági
válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, hogy a
korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végérvényes
szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női
emancipáció felé.
Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékrendek
egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazására.

Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az 1920-as évek politikai és

Ismeretszerzés, tanulás:

Magyar nyelv és irodalom:
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gazdasági viszonyai.

–

Demokráciák és tekintélyuralmi
rendszerek Európában a két
világháború között.
Világkép, eszmék, ideológiák,
társadalomkritika.
Az olasz fasiszta
ideológia jellemzői.
A

kommunista

állam

diktatúra

és

a

Szovjetunióban.

–

Ismeretszerzés

Az avantgárd (pl. Apollinaire,

különböző
statisztikai
táblázatokból,

Borges,
Thomas

grafikonokból,
diagramokból.

Szolzsenyicin, Iszaak Babel).
(Pl.

a
Vizuális kultúra:

között;

fényképezés, film jelentősége.

a

Államokban
1937.)

Fényképek értelmezése.

1929–

Különböző
emberi
magatartástípusok,
megfigyelése,
következtetések
levonása. (Pl. a GULAG
táborainak élete.)

és a náci diktatúra jellemzői.
Tömegtájékoztatás,
sajtó,
propaganda.
A
fanatizmus
jellemzői és formái.
Szegregáció, bűnbakkeresés
Nemzetközi viszonyok

a két

–

Picasso:

Ének-zene:
Az avantgárd zene, a dzsessz.
Biológia-egészségtan:
Vitaminok,

–

penicillin

antibiotikumok, védőoltások.
Mozgóképkultúra
médiaismeret:

Kritikai gondolkodás:
–

képalkotás:

technikai

Az
avantgárd:
Guernica.

válság
jellemzői
és
következményei. Az Amerikai

A nemzetiszocialista ideológia

A

munkanélküliség
alakulása az Egyesült

élethelyzetek

a

Faulkner,
Orwell,

német
választások
eredményei
1928–33

Az 1929-33-as világgazdasági

Egyesült Államok válasza
válságra: a New Deal.

Bulgakov,
Mann,

és

Feltevések

A média kifejező eszközei és

megfogalmazása egyes
társadalmi-történelmi
jelenségek okairól. (Pl.
az
antiszemitizmus

ezek hatásmechanizmusa.
A korszak stílusirányzatai.

okai.)

Olimpiatörténet
olimpia (1936).

Különböző

szövegek,

Testnevelés és sport:
–

a

berlini

világháború között.

hanganyagok

Informatika:

A gyarmatok helyzete.

vizsgálata a hitelesség
szempontjából.
(Pl.
különböző
propagandafilmek

az interneten és elemzésük.

Tudomány és művészet a két
világháború között.
Korok, korstílusok.

stb.

elemzése.)
–

Híres

emberek,

történelmi
Életmód és mindennapok a két
világháború között.
Nők és férfiak életmódja és
társadalmi helyzete, életformák.

személyiségek
jellemzése, feltevések
megfogalmazása
történelmi

a

személyiségek
cselekedeteinek,
viselkedésének
mozgatórugóiról.
(Pl.
Gandhi és a polgári
engedetlenségi
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Archív filmfelvételek keresése

mozgalom.)
Kommunikáció:
–

Folyamatábra, diagram
készítése.
(Pl.
a
világgazdasági
jelenségei.)

válság

Tájékozódás időben és térben:
–

A

történelmi

tér

változásainak
leolvasása
különböző
térképekről. (Pl. KeletKözép-Európa
nemzetiségi térképének
összevetése az első
világháború előtti és
utáni államhatárokkal.)
–

Történelmi

időszakok

összehasonlítása
a
változások mennyisége
és
gyorsasága
szempontjából. (Pl. a
hagyományos
női
szerep megváltozása fél
évszázad alatt.)
Értelmező

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi

kulcsfogalmak

nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet,
nemzetiség,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia,
demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás,
centrum, periféria, népképviselet,
vallás, vallásüldözés.
Fogalmak:

általános

választójog,

tömegpárt,

fasizmus,

korporatív

állam,

kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos
rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság,
Fogalmak,

New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet,

adatok

zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam,
erőszakmentes ellenállás, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra.
Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi.
Topográfia: Kelet-Közép-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin,
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weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék.
Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió
létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929-1933 (a
világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 (Berlin–Róma
tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia).

Órakeret

Tematikai egység

Magyarország a két világháború között

Előzetes tudás

Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és
következményei – a nemzeti összetartozás napja.

16 óra

 A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi
beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem biztosítja azt,
hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az eseményekről.
Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem említ, vagy olyan
összefüggéseket sugall az események között, amelyek valójában nem léteztek.
Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított területeken
kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét.
tematikai

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak

egység nevelésifejlesztési céljai

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és
képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két világháború közötti

A

magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és
annak hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni
békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra
gyakorolt hatásai.
Képes

különböző

időszakokat

bemutató

történelmi

térképek

összehasonlítására, a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai stb.)
hátterének a feltárására.
Témák
A
konszolidáció
folyamata,

kezdete
jellemzői,

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Ismeretszerzés, tanulás:

Földrajz:



Magyarország és Közép-Európa

eredményei és válsága.
Államformák, államszervezet.
A

válság

és

hatása:

a

belpolitikai élet változásai az
1930-as években.
Szegregáció, bűnbakkeresés



Ismeretszerzés
táblázatokból,

statisztikai

grafikonokból,
diagramokból. (Pl. magyar
gazdaság a két világháború

Magyar nyelv és irodalom:

között.)

mozgalom; József Attila; a népi

Különböző
magatartástípusok,

emberi

élethelyzetek megfigyelése,
következtetések levonása.
(Pl. az egyes társadalmi

A magyar külpolitika céljai és
lehetőségei a két világháború
között.
Kisállamok, nagyhatalmak.

csoportok életkörülményei.)

A Nyugat mint folyóirat és mint
írók; a határon túli irodalom.
Mozgóképkultúra
médiaismeret:



Feltevések
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és

Tömegkommunikáció,
médiumok hatása a mindennapi
életre,

Kritikai gondolkodás:
A revízió lépései és politikai

természeti adottságai.

a

magyar

hangosfilmgyártás kezdetei.
propaganda-eszközök

következményei

megfogalmazása

Magyarországon.

történelmi
személyiségek
cselekedeteinek
mozgatórugóiról. (Pl. Horthy
Miklós politikai életpályája.)

Biológia-egészségtan:

Történelmi – társadalmi
adatok,
modellek
és

avantgárd – Kassák Lajos.

Egyenlőség, emancipáció.

elbeszélések elemzése a
bizonyosság, a lehetőség

Informatika:

Tudomány és művészet a két

és
a
valószínűség
szempontjából.
(Pl.
a

Társadalom
és
Magyarországon

életmód
a
két

világháború között.
Szegények és gazdagok világa.



világháború között.
Tömegkultúra és -sport.
Tömegtájékoztatás,

a

magyar
külpolitika
mozgástere, alternatívái.)
sajtó,



propaganda.

Különböző
hanganyagok,
filmek
vizsgálata
a
történelmi
szempontjából.
korabeli

hitelesség
(Pl.
a

játékfilmekből

kirajzolódó mindennapi élet
és
társadalomkép
összevetése
valósággal).
–

a

történeti

A
Horthy
politikai

korszak

antiszemitizmusa
valamint a kultúra és
tudomány
területén
elszenvedett veszteség
közötti
kapcsolat
feltárása.
Kommunikáció:


Önállóan gyűjtött képekből
összeállítás,
tabló
készítése. (Pl. a korszak
helytörténeti vonatkozásai.)



Beszélgetés egy társadalmi,
történelmi témáról. Saját
vélemény
érthető
megfogalmazása. (Pl. az
antiszemitizmus témában.)

Tájékozódás térben és időben:


A világtörténet, az európai
történelem,
a
magyar
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Szent-Györgyi Albert.
Vizuális kultúra:

Anyaggyűjtés tudatos és kritikus
internethasználattal a revízió,
irredentizmus témájában.

történelem

eltérő

időbeli

ritmusának
és
kölcsönhatásainak
elemzése. (Pl. a német
befolyás
erősödése
és
hatásai.)


Néhány kiemelt esemény,
jelenség
topográfiai
helyének
elhelyezése
vaktérképen. (Pl. a revíziós
politika eredményei 1938–
39.)

Értelmező
kulcsfogalmak

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció,
történelmi nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás,
migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus,
közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,
vallás, vallásüldözés.
Fogalmak:

konszolidáció,

antiszemitizmus,

numerus

clausus,

földreform,

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus,
kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, nyilas mozgalom,

Fogalmak,
adatok

nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi döntés.
Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Imrédy
Béla, Szent-Györgyi Albert.
Topográfia: Felvidék, Kárpátalja.
Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921-31 (Bethlen István
miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932-1936 (Gömbös Gyula
miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 1939. március
(Kárpátalja visszacsatolása).

Tematikai egység
Előzetes tudás

A második világháború

Órakeret
18 óra

A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a második
világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon.

A tematikai egység

 A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, a
hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőit és

nevelési-fejlesztési
céljai

a tömegpusztító
antiszemitizmus

hadászati eszközök használatát. Feltárja a politikai
megnyilvánulásai
megerősödésének
mozgatórugóit,

azonosítja veszélyeit,
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Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelméletet és annak
következményeit (megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás,
megsemmisítés). Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második
világháború, és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész
magyarság tragédiája. Belátja, hogy az ország számára veszteségként
értelmezhető a hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálók
kirekesztése, emigrációba kényszerülése, fizikai megsemmisítése (pl.
Neumann, Teller, Szilárd, Rejtő, Radnóti, Szerb). Megismer olyan történelmi
helyzeteket, amelyek a háborús viszonyok közötti népek, népcsoportok vagy
személyek megmentését eredményezték.
Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára, és ez
milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. Tisztában van a
háborús vereség és a megszállás közvetett és közvetlen következményeivel
(pl. malenkij robotra elhurcolt magyar és német származású civilek, német
nemzetiségű lakosság kitelepítése, a szlovákiai magyarok áttelepítése).
Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi eseményekről,
azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket
felismerni és megvitatni, valamint a hatalmon lévők és a társadalom
felelősségének mérlegelésére a hazánkat érintő alapvető tragédiákban (pl. a
doni katasztrófa, a holokauszt).
Belátja, hogy a XX. századi kirekesztésen (bűnbakképzésen) alapuló
népirtások nem mehettek volna végbe a többségi társadalom tevőleges vagy
hallgatólagos támogatása, valamint apátiája nélkül. Különösen igazolható ez a
holokauszt esetében.
Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A második világháború kitörése.
Hadi és diplomáciai események

Ismeretszerzés, tanulás:

Fizika:

–

a Szovjetunió elleni német
támadásig.
Békék, háború, hadviselés.
A fordulat a háború menetében.
A

–

együttműködése és győzelme.
Egyezmények, szövetségek.
A második világháború jellemzői.
A holokauszt.
Szegregáció, bűnbakkeresés.

Kállay
miniszterelnöksége.

Miklós

Nukleáris energia, atombomba.

szaktudományi
munkákból.

szövetségesek

Magyarország háborúba lépése
és részvétele a keleti fronton.

Ismeretszerzés

–

(Pl.

Etika:

Magyarország háborús

Az intolerancia, a gyűlölet, a

veszteségeiről.)

kirekesztés, a rasszizmus.

Ismeretszerzés
különböző
írásos
forrásokból. (Pl. az első

Magyar nyelv és irodalom:

és
zsidótörvény;

második
leírások

A nagy utazás, Kertész Imre:
Sorstalanság.

és visszaemlékezések a

Személyes történetek, naplók,

malenkij
valamint

memoárok.

robothoz,
a

Radnóti Miklós, Semprun:

kitelepítésekhez
kapcsolódóan).

Vizuális kultúra:

Emberi
magatartástípusok,

fényképezés, a film jelentősége.
Fényképek értelmezése (pl.

élethelyzetek

Capa:

megfigyelése,
következtetések

partraszállás fényképei).
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A

technikai

A

képalkotás:

normandiai

levonása.

(Pl.

Mozgóképkultúra

és

A német megszállás és nyilas
uralom.
Felszabadulás
és

kollaboránsok,
ellenállók,

médiaismeret:

szovjet megszállás.

embermentők, passzív
szemlélők a második

visszaemlékezések, a videóinterjú, mint műfaj elemzése.

Háborús
veszteségeink.
A
zsidóüldözés társadalmi, eszmei

világháborúban.)

háttere

és

a

–

holokauszt

Magyarországon.
A fanatizmus jellemzői

és

formái.

Videó-interjúk,

Ismeretszerzés

a

holokauszt témájában a

Archív filmfelvételek keresése

kapcsolódó
emlékhelyek

az interneten, és elemzésük.
és

múzeumok segítségével
(pl.
látogatás
a
Holokauszt
Emlékközpontban,
illetve a holokauszt más
jelentős
emlékhelyén;

hazai
az

auschwitz-birkenau-i
haláltábor
helyén
létrehozott emlékhely és
múzeum megtekintése).
Kritikai gondolkodás:
–

Híres
jellemzése
Churchill,

emberek
(Pl.
a
brit

elszántság jelképe.)
–

Értékrendek
összehasonlítása, saját
értékek tisztázása. (Pl.
Göring-, Höss-idézetek
alapján
a
gondolkodásról.)

–

náci

Történelmi-társadalmi
jelenségek értékelése a
saját értékrend alapján.
(Pl. holokauszt.)

–

Filmek

történelmi

hitelességének
vizsgálata. (Pl. A halál
ötven órája [1965].)
–

Informatika:

Kérdések
megfogalmazása

a

forrás
megbízhatóságára
vonatkozóan (pl. Horthy
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Miklós

emlékiratai

kapcsán).
–

A

zsidótörvények

változásainak
felismerése, az

okok

megkeresése.
Kommunikáció:
–

Események dramatikus
megjelenítése.
(Pl.
Churchill és Roosevelt
vitája a második front
megnyitásának
helyszínéről.)

–

Érvelés:

(pl.

a

náci

fajelmélet
tarthatatlansága.)
Tájékozódás időben és térben:
–

A
történelmi
változásainak

tér

leolvasása térképekről.
(Pl. a náci Németország
és
a
Szovjetunió

–

terjeszkedése
1941.)

1939–

Kronológiai
rendezése.

adatok

Értelmező

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció,

kulcsfogalmak

történelmi nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés,
népességfogyás, migráció, életmód,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági
szereplő,
gazdasági
kapcsolat,
gazdasági
teljesítmény,
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus,

diktatúra,

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog,
vallás, vallásüldözés.
Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor,
megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, soá, porrajmos,
genocídium, partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös
Fogalmak, adatok

Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés,
„hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet,
malenkij robot.
Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, Zsukov,
Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc,
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Wallenberg.
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk,
Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, Kamenyec-podolszki,
Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély.
Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német

megnemtámadási

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot,
kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a
Szovjetuniót), 1942 (a Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, az el-alameini
csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata), 1944. június 6.
(megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a
jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945.
augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán
fegyverletételével véget ér a második világháború).
1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás
Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 tavasza
(Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944.
március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 1944. október 15-16.
(Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944.
december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április
(Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete,
a háború vége Magyarországon).
Órakeret 5

Tematikai egység

Rendszerezés (ismétlés)

Előzetes tudás

A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag.

óra

A tematikai egység Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése.
nevelési-fejlesztési
céljai

12. évfolyam

Tematikai
egység

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése

Órakeret
8 óra

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai
Előzetes tudás

Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete a
két világháború között.
 A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között
lehetnek összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül
gazdasági és kulturális fölényt.

A

tematikai

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és

egység
nevelési-

versenyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés
intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája.

fejlesztési céljai

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ
kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk
máig ható következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők
különböző helyzetéről, mindennapjairól.
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Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján mérlegelni,
társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi
időben történő sokoldalú tájékozódásra.
Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A nyugati országok gazdasági
és katonai integrációja. Az új

Ismeretszerzés, tanulás:

Magyar nyelv és irodalom:



Orwell,

világgazdasági
kialakulása.
Erőforrások
és
kultúrák.

rendszer
termelési

A szovjet tömb kialakulása,
jellemzői.



A hidegháborús szembenállás,
a kétpólusú világ, a megosztott
Európa.
Egyezmények, szövetségek.

Ismeretszerzés különböző
írásos forrásokból, vizuális
rendezők készítése. (Pl. a
két
szuperhatalom
jellemzőinek

Kémia:

összegyűjtése.)

Hidrogénbomba,

A tanultak felhasználása új
feladathelyzetekben.
(Pl.

fegyverek.

Kelet-Közép-Európa

Vizuális kultúra:

országainak
szovjetizálása.)

A



„harmadik világ”.
A

közel-keleti

Folyamatábra,
készítése.
(Pl.



Izrael Állam létrejötte, az arab
világ átalakulása. Izrael a

Beszélgetés
társadalmi,

nukleáris

posztmodern,

Testnevelés
diagram
a
két

szuperhatalom
kiadásai.)
konfliktusok.

Garcia

intermediális művészet.

Kommunikáció:
A
gyarmati
rendszer
felbomlása (India, Kína), a

Szolzsenyicin,

Hrabal,
Camus,
Marquez.

és

sport:

Olimpiatörténet.

katonai
egy
történelmi

témáról. Saját vélemény
megfogalmazása. (Pl. az

Közel-Kelet
demokratikus
állama, a Kárpát-medencén

iszlám fundamentalizmus
okai, hatásai.)

kívüli legnagyobb magyar ajkú
kisebbség otthona.

Tájékozódás térben és időben:


Múltban
élt
emberek
életének összehasonlítása
a jelennel. (Pl. KözépEurópa
államai
a
szocializmus időszakában
és napjainkban.)



Tanult helyek megkeresése
a térképen. (Pl. a két tömb
meghatározó államai.)

Értelmező
kulcsfogalmak

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték,
interpretáció, történelmi nézőpont.

Tartalmi

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés,
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség,

kulcsfogalmak

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági

szereplő,

gazdasági

kapcsolat,

oldal 337 / 830

gazdasági

teljesítmény,

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság,
adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog,
állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria,
népképviselet, demokrácia, diktatúra,
vallás, vallásüldözés.
Fogalmak:

Egyesült

Nemzetek

Szervezete

(ENSZ),

szuperhatalom,

vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO,
Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac),
berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, újantiszemitizmus.
Személyek: Sztálin, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy,
Fogalmak,

Ben Gurion.
Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam.

adatok

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke,
India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a
NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba),
1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi
válság), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a
berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 19621965 (a második vatikáni zsinat).

Tematikai egység

Magyarország 1945–1956 között

Órakeret
10 óra

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os
Előzetes tudás

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A határon
túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély.
 A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az okait
kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy miért
következett be az esemény, hanem azt is, hogy miért nem valami más történt
helyette. Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja,
hogy nehéz történelmi helyzetben az emberek nézeteit, döntéseit és
cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.
Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneit.
Átérzi aforradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát,

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

szolidáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra
a
lakosságot
szabadságjogaiban
korlátozta.
A
jogfosztások

céljai

következményeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az ország
szempontjából veszteségként értelmezhető.
Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami
szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a
rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő
politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből.
Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi
demokratikus rendünk egyik talpköve.
Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve azok
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szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az adott korról.
Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Magyarország szovjetizálása, a

Ismeretszerzés, tanulás:

Magyar nyelv és irodalom:

kommunista diktatúra kiépítése,



Illyés Gyula: Egy mondat a

jellemzői.
Függetlenség és alávetettség.

Ismeretszerzés személyes
beszélgetésekből
és
megfigyeléséből. (Pl. az
1956-os
események

Az egypárti diktatúra működése

résztvevőinek

a Rákosi-korszakban, valamint
a
gazdasági
élet

visszaemlékezéseiből.)


jellegzetességei.
Világkép, eszmék, ideológiák,
társadalomkritika.

Életmód, életviszonyok, munka,
sport, kultúra, szórakozás.
Az

1956-os

forradalom

és

A tanultak felhasználása új
helyzetekben.
(Pl.

részvétel és sikerek a korszak
olimpiáin.

Mansfeld

Multimédia

Péter)

visszaemlékezések
segítségével.

tanulmányok



és

Egy történelmi oknyomozás
megtervezése. (Pl. Tóth
Ismeret szerzése a diktatúra
történetéhez
kapcsolódó
emlékhelyek és múzeumok
segítségével (pl. látogatás a
Terror Háza Múzeumban, a
recski munkatábor területén
létesült emlékhely [recski
Nemzeti
felkeresése).



Emlékpark]

Ismeretszerzés különböző
írásos forrásokból, vizuális
rendezők készítése. (Pl.
magyar
lakosság
kivándorlásának
emigrációjának

és
irányai,

célállomásai

Nyugat

[pl.

Európa
országai,
USA,
Izrael] létszámadatai, és
következményei.)
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magyar

Informatika:
CD-ROM

használatával
Magyarország
XX. századi eseményeinek és
azok hátterének megismerése.

Ilona ügye.)


híradók

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc
utcai
hőseinek
(Pl.:
Angyal
István, Pongrácz Gergely;

Olimpiatörténet,

szereplői.
Forradalom,
kompromisszum.

Dokumentumfilmek,
elemzése.

és

Testnevelés és sport:

megismerése elbeszélések,

és

Mozgóképkultúra
médiaismeret:

Magyarország
szovjetizálása.)

szabadságharc okai, háttere,
főbb
eseményei,
jellemzői,
reform

zsarnokságról.

Kritikai gondolkodás:


Feltételezések
megfogalmazása
híres
emberek
viselkedésének
mozgatórugóiról. (Pl. Nagy
Imre/Kádár János 1956-os
szerepvállalása.)



Érvek gyűjtése feltevések
mellett és ellen, az érvek
kritikai
értékelése.
(Pl.
koncepciós perek.)



Többféleképpen
értelmezhető
szövegek
jelentésrétegeinek feltárása.
(Pl.
a
Rákosi-korszak
viccei.)

Kommunikáció:


Beszélgetés egy történelmi
témáról. (Pl. a Nyugat
magatartása 1956-ban.)



Folyamatábra,
diagram
készítése. (Pl. az 1945. és
1947.
évi
választások
eredményei.)

Tájékozódás időben és térben:


A világtörténet, az európai
és a magyar történelem
kölcsönhatásainak
elemzése. (Pl. az 1956-os
forradalom és környezete.)

Értelmező

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció,

kulcsfogalmak

történelmi nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás,
migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, adó,
politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus,
közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog,
állampolgári jog,
vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság.
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Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgazdapárt,
Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, háborús
bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP),
államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat,
ügynök, egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, kulák,
szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, aranycsapat,
Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció.
Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly
Fogalmak,
adatok

Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár János,
Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István.
Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os
forradalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár.
Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. február
10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Magyar Dolgozók
Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az iskolák
államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-per),
1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrendszer létrejötte), 1953–55
(Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a forradalom
kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4.
(szovjet támadás indul Magyarország ellen).

Tematikai
egység

Előzetes tudás

Órak
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása

eret 8
óra

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A
szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A hidegháborús
szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.
 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világrend
megszűnéséhez.
Felismeri
a
kommunista
társadalmi-gazdasági
berendezkedés fejlődésképtelenségét.
Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, ismeri

A

tematikai

egység
nevelésifejlesztési céljai

annak legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb különbségeket a két
szembenálló tömb országai között a politikai rendszer működése, a
gazdaság, a társadalom és az életmód terén. Felismeri, hogy a modern
technológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiája és a
kommunikációs rendszerek milyen szerepet töltöttek be a szovjet típusú
rendszerek bukásában.
Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudományi,
filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanulmányozását
követően kialakult álláspontját képes vitában megvédeni.

Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Szovjet-amerikai konfliktusok, a

Ismeretszerzés, tanulás:

Mozgóképkultúra

versengés és együttműködés
formái, területei.



médiaismeret:

Különböző
élethelyzetek
megfigyelése.
(Pl.
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Tömegkommunikáció,

és
a

mindennapi
Demokrácia és a fogyasztói
társadalom nyugaton – diktatúra



és hiánygazdaság keleten.

élet

Egy történelmi oknyomozás
megtervezése. (Pl. az SZKP

Informatika:

XX. kongresszusa.)

Neumann

Kritikai gondolkodás:

a kulturális



(divat,

zene) változásai a korszakban.
A
kétpólusú
világrend
megszűnése:
Németország
egyesítése, a Szovjetunió és
Jugoszlávia szétesése.


János

Feltevések
történelmi
személyiségek
cselekedeteinek
mozgatórugóiról.
(Pl.

A

DNS

és

korszakban.)

Az űrkutatás.
filmek
hitelesség
(Pl.
A

élethelyzetek
eljátszása a

a

géntechnológia.
Fizika:

Mindennapi
elbeszélése,

a

Biológia-egészségtan:

szovjet
és
amerikai
politikusok
szerepe
a
Elbeszélések,
vizsgálata
a
szempontjából.

és

modern számítógépek. Az
internet.

mások élete [2006].)


média és a mindennapi
élet.

A
vallások,
az
életmód
(szabadidő, sport, turizmus) és
szokások

a

vasfüggöny két oldalán.)

Ének-zene:
A

beat

és

Szórakoztató
műfajok.

a

rock.
zenei

különböző
szereplők
nézőpontjából. (Pl. a hippi
mozgalom.)
Kommunikáció:
Képi és egyéb információk
elemzése. (Pl. szovjet és
amerikai karikatúrák elemzése.)
Tájékozódás térben és időben:


Kronológiai
adatok
rendezése.
(Pl.
a
hidegháború, enyhülés, kis
hidegháború.)



Egyszerű
készítése.

térképvázlatok

Értelmező

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték,

kulcsfogalmak

interpretáció, történelmi nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés,
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény,
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság,
adó,
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog,
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állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria,
népképviselet, demokrácia, diktatúra,
vallás, vallásüldözés.
Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság,
ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, iszlám
fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz,
diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon.
Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescus, Willy Brandt, Thatcher,
Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János
Pál.
Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár.
Kronológia: 1964-1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”),

Fogalmak,
adatok

1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969
(az első Holdra szállás), 1975 (a helsinki értekezlet), 1989 (a kelet-középeurópai rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió
szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása).

Tematikai egység

Órakeret
10 óra

A Kádár-korszak

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és
Előzetes tudás

kulturális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar
rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői.
 A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt
történelem különbözőségeiről. Tudatosítja a hatalom által a társadalomra
kényszerített kompromisszum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista
időszak Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt
hatásait. Megérti, hogy Kádár János személye és a nevével fémjelzett

A tematikai egység

korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt.
A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő

nevelési-fejlesztési

kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek

céljai

jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét, és tisztában van annak
mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer
válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer
lényegi reformálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét.
Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe
vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek
tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására.

Témák

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Megtorlás és a konszolidáció.

Ismeretszerzés, tanulás:

Magyar nyelv és irodalom:



Németh

László,

László,
Weöres

Sütő
András,
Sándor,
Ottlik

Gazdasági
társadalmi

reformok,
változások
a

Kádár-korszakban.

Ismeretszerzés statisztikai
táblázatokból,
diagramokból.
(Pl.
a
földterületek nagyságának
változása

1956-1980
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Géza, Örkény István.

Nagy

Életmód és mindennapok, a
szellemi- és sportélet.
A Kádár-rendszer válsága, a
külpolitikai változások és az





között.)

Mozgóképkultúra

Ismeretszerzés
írásos
forrásokból. (Pl. a gazdasági
mechanizmus reformja.)

médiaismeret:

és

Dokumentumfilmek, híradók
elemzése; stílusirányzatok:
budapesti iskola.

ellenzéki mozgalmak.

Emberi magatartástípusok,
élethelyzetek megfigyelése,

Testnevelés

A

következtetések levonása.
(Pl.
a
Kádár-korszak
besúgói; ellenzéke.)

részvétel és sikerek
korszak olimpiáin.

rendszerváltozás

„forgatókönyve”,
mérlege,
nyertesek és vesztesek.
Forradalom,
reform
és
kompromisszum.

Kritikai gondolkodás:


Nemzetiségek
Magyarországon a kétpólusú
világ időszakában.
Népesség, demográfia.

Feltevések
megfogalmazása
egyes
társadalmi-történelmi
jelenségek hátteréről. (Pl. a
magyar
társadalom
megbékélése

a

kádári

hatalommal.)
A határon túli és a világban



szétszóródott
magyarság
helyzete a kétpólusú világ
időszakában.

Tételmondat
meghatározása,
szövegtömörítés.
rendszerváltó

(Pl.
a
pártok

programjai.)


Többféleképpen
értelmezhető
szövegek
jelentésrétegeinek feltárása.
(Pl. a Kádár-korszak viccei.)

Kommunikáció:
–

Folyamatábra, diagram
készítése.
(Pl.
a
parlamenti
1990-es

patkó az
választás

után.)
–

Beszámoló, kiselőadás
tartása
(Pl.
ifjúsági
szubkultúrák a Kádárkorszakban címmel.)

Tájékozódás időben és térben:
–

A

világtörténet,

az

európai és a magyar
történelem
kölcsönhatásainak
elemzése.
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(Pl.

Olimpiatörténet,

és

sport:
magyar
a

összehasonlító
kronológiai
készítése.)
Értelmező
kulcsfogalmak

táblázat

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció,
történelmi nézőpont.
Társadalom,

társadalmi

csoport,

identitás,

társadalmi

mobilitás,

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés,
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség,
Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés,
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó,
politika,
állam,
államforma,
köztársaság,

államszervezet,

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia,
diktatúra, emberi jog, állampolgári jog,
vallás, vallásüldözés, vallásszabadság.
Fogalmak:

Magyar

Szocialista

Munkáspárt

(MSZMP),

disszidens,

amnesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három
T”,
lakótelep,
televízió,
Rubik-kocka,
ellenzéki
mozgalmak,
szamizdat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki
kerekasztal, spontán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ,
MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog,
pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, sarkalatos törvények,
Alkotmánybíróság.
Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall
Fogalmak,
adatok

József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede.
Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor,

Lakitelek,

Bős-

Nagymaros.
Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1968
(az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni
megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az
Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó),
1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989.
június 16. (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése), 1989. október 23.
(a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési
törvény), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991
(a szovjet csapatok kivonása Magyarországról).

Órak
Tematikai egység

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése

eret 8
óra

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai.
Előzetes tudás

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban.
Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus,
migráció, klímaváltozás.
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 A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak
előnyei és hátrányai ismeretében.
Azonosul a fő morális célokkal

(demokrácia,

antirasszizmus,

háborúellenesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes
a demokratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések,

A
tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

folyamatok árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári magatartás
lényegét. Kialakul benne a környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez
kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismeri a társadalom egészének
érdekeit.
Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ
fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok,
kihívások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak
sokoldalú feldolgozására.
Képes
önálló
esszé

készítéséhez

önálló

kérdések

világos

megfogalmazására, és magának az esszének a megírására is. Képes
más iskolai tantárgyak ismeretanyagának a felhasználására is.
Témák
Az

információs

–

technikai

forradalom és a tudásipar. A
globális
világgazdaság
új

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Ismeretszerzés, tanulás:

Földrajz:



Az
EU
jellemzői,

kihívásai és ellenmondásai.
Technikai fejlődés feltételei és

atomfegyverrel

következményei.
Erőforrások
kultúrák.

és



A fenntarthatóság dilemmái. A
közötti

Az egypólusútól a többpólusú
világrend felé.
A

mediatizált

tömegkultúra
új
napjainkban.
Tömegtájékoztatás,

világ.

problémái.

globális
világgazdaság
napjainkban,
globális
környezeti
népesség,
urbanizáció;
fejlett
gazdaságának

problémák;
népesedés,
fejlődő és
országok
jellemzői;

Kína.
Informatika:



Információk gyűjtése az
internetről.
Bemutatók,

Adatok,
elbeszélések

modellek,
elemzése a

bizonyosság, a lehetőség
és
a
valószínűség
szempontjából. (Pl. globális
világ fejlődésének határai.)

jelenségei

Unió alapelvei,
működése
és

kialakulása,
tagállamai;

Kritikai gondolkodás:



propaganda.
Az Európai
intézményei,

Vizuális
rendezők
(táblázatok, ábrák, vázlatok)
készítése. (Pl. a mai hatalmi
viszonyokat bemutató ábra.)

A

sajtó,

rendelkező

országok az ezredforduló
után.)

termelési

civilizációk, kultúrák
ellentétek kiéleződése.

Az internet felhasználása
történelmi
ismeretek
szerzésére.
(Pl.

Erkölcsi kérdéseket felvető
helyzetek
felismerése,
bemutatása. (Pl. klónozás)

dokumentumok készítése.
Információs társadalom.
Információkeresés,
információ-felhasználás.
Etika; filozófia:
Korunk erkölcsi kihívásai.

Kommunikáció:

Ének-zene:



Világzene.

Tabló készítése önállóan
gyűjtött
képekből.
(Pl.
globális

környezeti

problémák.)
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Beszélgetés
(vita)
társadalmi,
történelmi
témákról.
(Pl.
Brazília,
Oroszország, India, Kína)
megnövekedett szerepe.)

Tájékozódás térben és időben:


A világtörténet, az európai
történelem,
a
magyar
történelem eltérő időbeli
ritmusának

és

kölcsönhatásainak
elemzése. (Pl. centrumok
és perifériák napjainkban.)
Értelmező

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi

kulcsfogalmak

nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás,
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés,
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,

Tartalmi
kulcsfogalmak

gazdasági

szereplő,

gazdasági

kapcsolat,

gazdasági

teljesítmény,

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum,
periféria,
politika,
állam,
államforma,
államszervezet,
parlamentarizmus,
közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia,
diktatúra,
vallás, vallásüldözés.
Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási
fanatizmus, xenofóbia, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális
felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem,

Fogalmak,
adatok

fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet,
diszkrimináció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció.
Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W.
Bush.
Topográfia: az EU tagállamai.
Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és
Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999
(a NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok
ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EUhoz, köztük Magyarország is).

Tematikai egység
Előzetes tudás

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése

Órakeret

Magyarországon

6 óra

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A demokratikus
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viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A szomszédos
országokban élő magyarság sorsa.
 A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak,
elkötelezettje a továbbfejlesztésének.
Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési törekvéseit a
társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő
etnikai és kulturális kisebbségek, nemzetiségek, illetve a határokon túl élő
magyar kisebbség szempontjából egyaránt.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A tanuló átlátja a békés rendszerváltozás jelentőségét, és tudatosulnak benne
annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások
társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei
és vesztesei egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak
megfelelően. Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak
politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb különbségekkel. Reális
kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai
integráción belül, továbbá ismeri fontosabb külkapcsolatait, és tudatosul benne
a jelentősebb nemzetiségi és emigráns közösségek híd szerepe.
Képes a nemzet, kisebbség, nemzetiség és a helyi társadalmak fogalmak
szakszerű használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud
megfogalmazni az elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól.

Ismeretek
A posztszocialista
Magyarország

régió és
helyzete,

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Ismeretszerzés, tanulás:

Informatika:



Információkeresés,

problémái 1990 után.
A közjogi rendszer jogállami
átalakítása
és
intézményrendszere 1990 után.
Hatalommegosztás
formái,
színterei.



A piacgazdaságra való áttérés
és
az
ellentmondásai,

átalakulás
regionális

gazdasági különbségek.

Ismeretszerzés
táblázatokból,

statisztikai

felhasználás.

grafikonokból,
diagramokból.

(Pl.

Magyarország

demográfiai

–

adatleolvasás,

készítés, értelmezés, statisztikai
fogalmak ismerete.

következtetések levonása.
(Pl.
kisebbségek,

Etika; filozófia:

és túl.)

euroatlanti

Magyarország
és
az
Európai Unió kapcsolata.)

A társadalmi egyenlőtlenségek

Kritikai gondolkodás:

és a mobilitás problémái. A

Különbségek felismerése, a
változások nyomon követése

és
társadalmi
helyzete,
életformák,
szegények
és

táblázatok,

Magatartástípusok,
élethelyzetek megfigyelése,

csatlakozásának
folyamata
Fölzárkózás, lemaradás.

magyarországi
cigányok
(romák). Nők, férfiak életmódja

Diagramok,
grafikonok

Az internet felhasználása
történelmi
ismeretek
szerzésére.
(Pl.

Magyarország

Matematika:

helyzete.)

nemzetiségek határon innen


információ-

egy-egy történelmi jelenség
kapcsán. (Pl. Magyarország
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Korunk
erkölcsi
kihívásai.
Kirekesztés, fajgyűlölet.

gazdagok világa.

államberendezkedésének

Szegregáció, bűnbakkeresés

változásai
folyamán.)

A határon
helyzete.

túli magyarság
Magyarok
a

nagyvilágban.
Kisebbség,

a

XX.

század

Kommunikáció:


többség,

nemzetiségek.

Beszélgetés
társadalmi,

(vita)
egy
történelmi

témáról. Saját vélemény
megfogalmazása.
(Pl.
cigányság
integrációja.)


/romák/

Események,
történetek,
jelenségek
dramatikus
megjelenítése.
(Pl.
hajléktalansors,
munkanélküliség,
mélyszegénység

a

problémái.)
Tájékozódás térben és időben:
Az
adott
tanulmányozásához

téma
leginkább

megfelelő térkép kiválasztása
különféle
atlaszokból.
(Pl.
Magyarország
viszonyainak,
életkörülmények

népesedési
az
változásainak

bemutatása.)
Értelmező

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi

kulcsfogalmak

nézőpont.
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás,

Tartalmi
kulcsfogalmak

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria,
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás,
önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra,
vallás, vallásüldözés.
Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet,

Fogalmak,
adatok

munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, kirekesztés, fajgyűlölet, anticionizmus, integráció, népszavazás, ombudsman, autonómia, magyar igazolvány,
kettős állampolgárság.
Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter.
Topográfia: a határon túli magyarlakta területek.
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Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Magyarország
a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 2004
Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz).

Órakeret 6

Tematikai egység

Társadalmi ismeretek

Előzetes tudás

A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi
ismeretek, valamint személyes tapasztalatok.

óra

 A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása.
A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek

A tematikai egység
okainak azonosítása.
nevelési-fejlesztési
A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és néhány
céljai
gyakorlati módjának megismertetése.
A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában.
Fejlesztési feladatok

Ismeretek

Kapcsolódási pontok

Családformák a mai világban. Ismeretszerzés, tanulás:
Kortárscsoport
szubkultúrák.

és

Földrajz:

ifjúsági Családtípusok azonosítása és Magyarország régiói; demográfiai
jellemzése
személyes mutatók;
a
magyar
tájak

tapasztalatok és a médiából vett kulturális, néprajzi értékei.
A helyi társadalom, a civil példák alapján.
Etika:
társadalom és az önkéntesség.
Kritikai gondolkodás:
Nemzet és nemzetiség.
Kulturális
kisebbségek,

és

A

nemzeti,

a

Társadalmi szolidaritás. Többség
közép-európai, és kisebbség.

etnikai valamint az európai identitás
nemzetiségek értelmezése.

Magyarországon.
Kommunikáció:
Esélyegyenlőtlenség

és

–

hátrányos társadalmi helyzet.
Társadalmi felelősségvállalás és
szolidaritás.
A
nagy
ellátórendszerek
(egészségügy,
társadalom-

A
többes
identitás
fogalmának és gyakorlati
érvényesülésének
megvitatása.

–

megismerése.

szocializációs

kérdések, dilemmák és
problémák megvitatása.
–

biztosítás, oktatás)

Aktuális

Egy

nemzetiség,

valamint egy hátrányos
helyzetű
társadalmi
csoport
bemutatása

életének
szóban

vagy írásban.
Kulcsfogalmak

Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség.
Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség,

Fogalmak

többség,

érdekképviselet,

érdekegyeztetés,

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség.
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identitás,

hátrányos

helyzet,

Állampolgári ismeretek

Tematikai egység

Órakeret 6
óra

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi formáinak
ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kapcsolatos tapasztalatok.

Előzetes tudás

 Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek
megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megismerése.
A tematikai egység Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek
nevelési-fejlesztési gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosítása.
céljai
A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek
megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása.
Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása.
Fejlesztési feladatok

Ismeretek
Állampolgári

és Ismeretszerzés, tanulás:

jogok

kötelességek.

–

Magyarország és az Európai
Unió
politikai
intézményrendszere.
A

magyar

és

állampolgárság
ismérvei.

az

Földrajz:

A
magyarországi Az Európai Unió kialakulása és
országgyűlési
működésének jellemzői.
választások
modellezése.

–

Kapcsolódási pontok

A

hazai

Etika:

helyhatósági Törvény és lelkiismeret.

választások
működési
mechanizmusának

európai

legfontosabb

modellezése.
Kritikai gondolkodás:

A magyar választási rendszer

–

Az állampolgári jogok és

(országgyűlési és helyhatósági

kötelességek kölcsönös

választások).
A politikai részvétel formái.

viszonyrendszerének
elemzése.

A közvetett és a közvetlen
demokrácia eszköztára.

–

–

A
felelősségteljes
választói
magatartás
értelmezése.
A többes állampolgárság
fogalmának
értelmezése.

Kulcsfogalmak

Állam, állampolgár, politika, intézmény.
Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás,

Fogalmak

választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett
demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, parlamenti küszöb,
alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Pénzügyi és gazdasági kultúra

Órakeret 6
óra

A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek.
A gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok.
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

 Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági
folyamatok fő hatótényezőinek megértetése.
A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése,
elfogadása.
Fejlesztési feladatok

Ismeretek
Az

állam

Kapcsolódási pontok

gazdasági Ismeretszerzés, tanulás:

szerepvállalása és kapcsolata a
gazdaság
különböző

–

Földrajz:

Az adók és járulékok A
modern
szerepének megértése a közvetítőrendszer

pénzügyi
a

szereplőivel. Az állam bevételei.
Az
állam
stabilizációs,

modern
nemzetgazdaságok

világgazdaságban
piacok, nemzetközi

redisztribúciós és tőkeallokációs

működésében.

intézmények,

–

feladatai.
A költségvetési és a monetáris
politika eszköztára, szerepe a
gazdaságpolitikai
megvalósításában.

célok

–

A
pénzpiac
működése,
megtakarítók és forrásigénylők.
A pénzügyi közvetítők helye a
nemzetgazdaságban.

A vállalkozási
különbségeinek

formák nemzetközi tőkeáramlás,
környezeti
problémák,

megértése,
különféle fenntarthatóság és az állam).
példák elemzése révén.
A banki és a nem banki Etika:
pénzügyi

közvetítők A

sajátos

gazdasági globalizáció korában.

szerepeinek
azonosítása.
–

A
vállalkozások
helye
a
nemzetgazdaságban, szerepük

Néhány
vállalkozás

és

hazai
a

vállalkozói

életforma

megismerése
keresztül.

példákon

a GDP megtermelésében.
Vállalkozási
formák. Kritikai gondolkodás:
Vállalkozások létrehozása és
működtetése. A vállalkozások és

–

A tőkeszerzés különféle
lehetőségeinek (tőzsde,

a piac kapcsolata.

értékpapírok,

Az üzleti terv.

összehasonlítása.
Az állami szerepvállalás

–

lízing)

és az adózás közötti
kapcsolatok feltárása.
–

A
pénzügyekkel,
gazdasággal foglalkozó
írott vagy audiovizuális
médiaszövegek
elemzése

–

feldolgozása.
Vázlatos
üzleti

és
terv

készítése
szituációs
gyakorlat keretében.
–

Vita az adózási morállal
kapcsolatos kérdésekről.

Kulcsfogalmak

(pénzügyi
monetáris

Állam, gazdaság, piac, pénz.
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felelősség

új

dimenziói

a

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatások,
társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési
egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika,

Fogalmak

intézmény, költségvetési
jegybank, bankrendszer,

kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni
vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges
felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer.

Tematikai egység

Órakeret 6
óra

Munkavállalás

Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munkával

Előzetes tudás

kapcsolatos mintáinak ismerete.

 Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása.
A tematikai egység A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos
nevelési-fejlesztési
jellemzőjének megismertetése.
céljai
A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismerése,
elfogadása.
Fejlesztési feladatok

Ismeretek
A

munkaerő

és

Kapcsolódási pontok

piac Ismeretszerzés, tanulás:

a

kapcsolata.
Munkaerőpiaci
elvárások itthon és külföldön.

–

magyarországi
Szakképzettség.
technikák.
beilleszkedés
közösségbe.

a

Magyar nyelv és irodalom:

Munkaerőpiaci
Tájékozódás
információk gyűjtése, a folyamatos
és

listaszerű, nem
szövegekben.

az Ismerkedés

az

olyan,

Álláskeresési
Pályakezdés,

uniós
lehetőségek végrehajtásra szánt, aktusszerű
feltérképezése (állások szövegekkel, mint a számla, az

munkahelyi

és elvárások).
önéletrajz, a szerződés és az
Egy állás elnyeréséhez adóbevallás.

Munkajogi

–

kapcsolódó
megismerése,

alapok.

lépések
Informatika: Információk gyűjtése

Foglalkoztatási formák.

tapasztalatok szerzése a az

A munkaszerződés tartalma.

dokumentumok
kezelésével

A munkaviszonyhoz kapcsolódó
jogok
és
kötelezettségek

kapcsolatban
(álláshirdetés,

(munkaszerződés, bérszámítás,
adózás, egészségbiztosítás és

tájékozódás, önéletrajz,
motivációs levél, interjú,

nyugdíjbiztosítás,

munkaszerződés).

kollektív

szerződés).

–

A
munkaviszonyhoz
kapcsolódó
adózási,
egészségés
társadalombiztosítási

álláskeresési
támogatás,
visszatérés a foglalkoztatásba.

teendők modellezése.
Saját
bankszámla
nyitásának,

bankkártya

kiváltásának
internetes
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Bemutatók,

dokumentumok készítése.

A munkaviszony megszűnése,
munkanélküli
ellátás,
–

internetről.

és
az
bankfiók

használatának
–

modellezése.
Tájékozódás

a

munkanélküliek
ellátásáról, átképzési és
visszatérési
lehetőségekről
területileg

a
illetékes

hivatalokon keresztül.
Kommunikáció:
–

A
munkahelyi
közösségbe
való
beilleszkedés
problémáinak
modellezése szerepjáték

–

keretében.
Az egyéni és a vállalati
érdek
megjelenítő

ütközését
viták

szervezése.
Kulcsfogalmak

Gazdaság, piac, munka.
Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló,
foglalkoztatás,

Fogalmak

munkaviszony,

önéletrajz,

motivációs

levél,

munkajog,

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi
jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség,
munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás.

Órakeret 21
óra

Tematikai
egység

Rendszerező ismétlés

Előzetes tudás

A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag.

A
tematikai Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi
egység nevelési- vizsgára.
fejlesztési céljai

Az újkori és modern kori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos
ciklus végén

rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek
felismerése, a nemzeti öntudatra és aktív állampolgárságra nevelés.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések
felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek
megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi
kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése.
Az új- és modern korban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és
szokásmódjainak

azonosítása,

a
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hasonlóságok

és

különbségek

árnyalt

felismerése, több szempontú értékelése.
A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és modern kori
egyetemes történelemre.
A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak
rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és
árnyalt gondolkodás.
Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi
személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli,
egyben legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a közösség hosszú
távú nézőpontját alkalmazni.
Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-egy
korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1848–1849-es szabadságharc
leverésétől az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. Legyen képes e bonyolult
történelmi

folyamat

meghatározó

összefüggéseit,

szereplőit

beazonosítani,

valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú
bemutatására, elemzésére.
Ismerje az új- és modern korban meghatározó egyetemes és magyar történelem
eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket
találni a térben és időben eltérő történelmi események között, különös tekintettel
azokra, amelyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik.
Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma és
gazdasága
(polgárosodás,
iparosodás),
és
ezzel
párhuzamosan
új
eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az
Egyesült Államok milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává, és
mutasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra.
Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit értékelni, és
legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni.
Tudja

a

demokratikus

és

diktatórikus

államberendezkedések

közötti

különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és működési
nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni.
Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket (pl.
túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, élelmiszerválság,
tömeges migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyeivel, benne az európai
állampolgársággal.
Ismerje

az

alapvető

emberi

jogokat,

valamint

állampolgári

jogokat

és

kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit,
értse a választási rendszer működését.
Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi,
társadalomtudományi,
filozófiai
és
etikai
kézikönyvekből,
atlaszokból,
szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi
oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése szintjére.
Legyen képes az internet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és
etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében.
Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket
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(pl.

emlékiratok)

összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek,
hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi hitelesség
szempontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, adott esetben
eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető
élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló véleményt
társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai
kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és
figyelembe

vételére,

a

meghatározott

álláspontok

cáfolására,

a

véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is.
Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket
elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen
képes összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és
funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására,
saját értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az
értékrendek alapján.
Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni
(filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni.
Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen képes
a különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása során a
változások (területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének
feltárására.
Legyen képes a nemzet, a kisebbség, a nemzetiség fogalmának és a helyi
társadalom fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi
felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett.
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák
működésének legfontosabb szabályait.
Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsolódó
adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások
rendszerét átlátni.

Pénzügyi és válallkozási ismeretek
A magyar lakosság körében alacsony a pénzügyi tudatosság, emellett alacsony a vállalkozói
hajlandóság is a fiatal generáció körében is. A Pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy célja, hogy
a következő generációk minden támogatást megkapjanak ahhoz, hogy tudatos döntéseket tudjanak
hozni gazdasági kérdésekben, szaktudásuk megszerzése mellett tudatosan készüljenek vállalkozói
karrierjükre.
A gyakorlatorientált kerettanterv első része arra világít rá, hogy felelős pénzügyi döntésekre, tudatos
tervezésre és kockázatvállalásra van szükség minden szinten: legyen szó egy gyerek életében az
első pénzügyi döntésről a babakötvény kapcsán, a pályaválasztásról, a családi költségvetés egy
eleméről vagy akár arról, hogy a boltban melyik polcot választják.
A tantárgy második részében szereplő vállalkozási ismeretek terén az a cél, hogy az iskola nemcsak
képes legyen közvetíteni egy hiteles vállalkozó kultúrát, átadni gyakorlatorientált vállalkozási
ismereteket, hanem képes legyen felismerni és fejleszteni a diákok azon kompetenciáit, melyek egy
sikeres munkavállalói, vagy vállalkozói karrier alapjait adják.
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A tantárgy elsődlegesen a Nat-ban meghatározott „Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia” fejlesztésére, a vállalkozókészség kialakítására irányul. „Vállalkozókészségen, amikor
valaki a lehetőségek és ötletek mentén cselekedve mások számára értékké alakítja azokat. Ez az
érték lehet üzleti, kulturális vagy társadalmi.” (FFE-YE, 2012) A tantárgy célja, hogy a tanuló legyen
nyitott a gazdaság működésével, az egyén gazdasági szerepével, a pénzügyek, és a vállalkozások
világával kapcsolatos témák iránt.
A pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy tartalma, módszertana segíti a középiskola általános
céljának megvalósulását, hogy olyan igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő
állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére,
valamint az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. A gazdaság és a pénz világának ismerete
nélkülözhetetlen a tanulók sikeres társadalmi, gazdasági szerepvállalásához, gazdasági jellegű
döntéseik ésszerű meghozatalához.
A képzés során a gazdasági és pénzügyi nevelés mellett a Nat kiemelt fejlesztési területei közül
előtérbe kerül az erkölcsi nevelés, a családi életre nevelés, az önismeret, és társas kapcsolatok
fejlesztése, a pályaorientáció, a felelősségvállalás másokért, az önkéntesség és környezettudatosság
egyaránt.
Az állam gazdasági szerepének, gazdaságpolitikai céljainak megismerése segíti a tanulókat a
gazdasági folyamatok megértésében, a makrogazdasági környezetben bekövetkező változások
értelmezésében. Képessé teszi a tanulókat a szűkösség problémájának felismerésére, a
fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodásmód elsajátításra.
A pénzpiaci ismeretek birtokában képesek lesznek racionális gazdasági döntések meghozatalára,
gyakorlati példákon keresztül megismerik a pénzpiac szereplőit, a különböző lehetőségekben rejlő
lehetőségeket és kockázatokat.
A tantárgy a munkapiaci alapismeretek átadásával, az önismeret fejlesztésével hozzájárul a
pályaorientáció gazdagításához, a munkahelykereséssel, munkába állással kapcsolatos problémák
hatékony megoldáshoz.
A tantárgy lehetőséget kínál a tanulók számára, hogy megismerjék mind az alkalmazottként történő
munkavégzés, mind a saját vállalkozásban végzett munka előnyeit, hátrányait. Megismerik a
vállalkozások típusait illetve a főbb vállalkozói kompetenciákat.
A tantárgy keretében a diákok betekintést nyernek a vállalkozások világába is, hogy ne csak
alkalmazottként, fogyasztóként, hanem potenciális vállalkozóként is gondolják át, ismerjék meg a
gazdaság e fontos szereplőinek tevékenységét. Ismerjék meg a vállalkozók, vállalkozások munkáját,
becsüljék meg a tisztességes, felelős vállalkozói magatartást.
Saját üzleti ötlet kidolgozásával a tanulók megismerik a vállalkozások alapításának legfontosabb
lépéseit, aktuális szabályait. Megtanulják felmérni a fogyasztói igényeket, képesek lesznek megfelelő
kérdőíveket készíteni, illetve rendszerezni és értékelni a kapott eredményeket.
Megismerik a legfontosabb nyilvántartásokat, a költségkalkuláció, az eredmény meghatározás módját,
a

precíz,

pontos,

naprakész

kimutatások

fontosságát,

megismerkednek

a

vállalkozások

finanszírozásának alapvető kérdéseivel.
Vállalkozás alapításakor, illetve a folyamatos működés közben is elengedhetetlen az üzleti terv. A
tanulók saját üzleti ötletüket csoportmunkában készítik el, fejlesztve ezzel az együttműködési
képességet, megismerve a munkamegosztásból eredő előnyöket. Megismerik a legfontosabb
részterveket, a vállalkozás sikerének alapjait.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

ÓraAz állam gazdasági szerepe

keret 6
óra

Gazdálkodással kapcsolatos személyes tapasztalatok

A
tematikai Alapvető gazdasági fogalmak, folyamatok megismerése.
egység nevelési- Tudatos, felelősségteljes állampolgári gondolkodás kialakítása
fejlesztési céljai
Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az állam feladatai napjainkban
Az állam bevételei

„ Te és a gazdaság” a fiatalok Etika
gazdasági kapcsolatai
A felelősség új dimenziói

Az állami gazdaságpolitika céljai

Az adók és járulékok szerepének a globalizáció korában

A költségvetési és a monetáris megértése
politika eszköztára
„Tervezz költségvetést”, ami lehet Földrajz
állami, és önkormányzati egyaránt. A
modern
pénzügyi
Szakértői
csoportban
dolgozva közvetítő
rendszer
a
megoldást
találni
a
deficit világgazdaságban
csökkentésére. A csoport tagjai
érveljenek a véleményük mellett.
Forráselemzés,
önálló
véleményalkotás a GDP, GNI, a
munkanélküliség,
foglalkoztatás,
valamint az infláció témákban
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A

tematikai

egység nevelésifejlesztési céljai

állam, gazdaság, költségvetés, adó, járulék, költségvetési politika, monetáris
politika, jegybank, költségvetés, deficit, szufficit, makrogazdasági jövedelem,
GDP, GNI, munkanélküliség, foglalkoztatottság, infláció

ÓraA pénzpiac működése

keret 6
óra

A gazdálkodással, bankrendszerrel, pénzkezeléssel kapcsolatos személyes
tapasztalatok
A modern bankrendszer szereplőinek és feladatainak a megismerése. Alapvető
pénzügyi fogalmak ismerete.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A bankrendszer a mai gazdaságban Befektetési
lehetőségek Földrajz
A tőkepiac és termékei
összehasonlítása hozam- kockázat- A
modern
A pénzügyi közvetítők
A háztartás, mint megtakarító

pénzügyi

futamidő alapján
közvetítő
rendszer
Gyűjtőmunka, prezentáció-készítés világgazdaságban

a

A háztartás, mint hitel felvevő
a BÉT tevékenységéről
Nemzetközi pénzpiac alapfogalmai, Banki ajánlatok összehasonlítása Matematika
intézményei

csoportmunkában
Bankszámlanyitás
banking
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kamatos kamat- számítás,
gyakorlata,

e- árfolyamszámítás

Árfolyam

változások

nyomon Informatika

követése, grafikonok elemzése

Internet használat

piac, pénzpiac, bankrendszer, jegybank, pénzügyi intézmények, megtakarítás,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

hozam, hitel, kamat, EBKM, EHM, THM, kötvény, részvény, tőzsde, lízing
társaság, pénzügyi közvetítők, öngondoskodás, valuta, deviza, árfolyam,
Nemzetközi Valutaalap, Világbank

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A

tematikai

Órakeret 6

Egy háztartás költségvetése; munkavállalás

óra
A társadalmi környezet munkával kapcsolatos mintáinak, tapasztalatainak
ismerete, diákmunka során szerzett tapasztalatok
A háztartás költségvetése, mint az összes erőforrásokkal való hatékony

gazdálkodás eszköze. Munkakeresés, a munkába állás folyamata.
egység nevelésimunkavállalók alapvető jogainak, kötelezettségeinek megismerése
fejlesztési céljai
Fejlesztési követelmények

Ismeretek
A család, illetve
fogalmának eltérése

a

háztartás Eltérő
családok

Álláskeresés:

kapcsolatos jogok, kötelezettségek
Bérek, járulékok napjainkban
megszüntetése

folyamatos

elvárások, megtakarítás, hitelfelvétel.

álláskeresési technikák
Álláshirdetések elemzése
Munkába állás: munkaviszonnyal Kezdeményezőkészség

Munkaviszony

Kapcsolódási pontok

jövedelmű,
életvitelű Magyar nyelv és irodalom
költségvetésének Tájékozódás
listaszerű,

elkészítése egy hónapra. Bevételek, nem
fix,
és
választható
kiadások, szövegekben

A háztartás költségvetése

A

Informatika
és Információgyűjtés

önismeret fejlesztése: lehetőségek Dokumentumkészítés
azonosítása a munkavállalás során. Matematika

megszűnése, Önismeret:

pályaorientációs Alapműveletek

önismereti tesztek: FLAG teszt
Önéletrajzírás, a motivációs levél
készítése
A munkaszerződés

tartalmának

megismerése
Nettó bérszámítás – bérkalkulátor
használata
Álláskeresést
intézmények

támogató
feladatainak

bemutatása (2016 - Járási Hivatalok
Foglalkoztatási Osztálya): meghívott
előadó segítségével
Kulcsfogalmak/
fogalmak

család, háztartás, költségvetés, hatékony gazdálkodás, önéletrajz, motivációs
levél, munkaadó, munkavállaló, munkaszerződés, bruttó bér, nettó bér,
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levonások, bérjárulékok, munkanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési
támogatás

Órakeret 4

Tematikai egység/
Vállalkozás-vállalat
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

óra

Saját környezetben lévő vállalkozások ismerete. A történelemből megismert híres
magyar vállalkozók.

A
tematikai A vállalkozások általános jellemzőinek megismerése. Önismeret erősítése a
egység nevelési- vállalkozói tulajdonságokkal összefüggésben.
fejlesztési céljai
A nonprofit szervezetek jelentősége
Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A vállalkozás, vállalkozó fogalma

Egy-egy ismert helyi vállalkozás Történelem

Kapcsolódási pontok

A vállalkozások típusai
A vállalkozások környezete

bemutatása
A XIX. és XX. század
Önismereti játékok: kommunikációs magyar
gyáralapítói,

A
nem
nyereségérdekelt készség,
kockázat
vállalási vállalkozói
szervezetek megismerése
hajlandóság,
konfliktuskezelés,
Földrajz
Saját vállalkozás előnyök-hátrányok társas hatékonyság.
Vállalkozói kompetenciák

Tervezés és forrásmenedzsment: A termelés tényezői
hosszú, közép és rövidtávú célok
kitűzése; prioritások és cselekvési
tervek
meghatározása;
rugalmasság
változásokhoz

a

váratlan
való

alkalmazkodásban
Kezdeményezőkészség fejlesztése:
felkészülés a kudarcra, és a
próbálkozás folytatása a hosszú
távú egyéni vagy csoport célok
eléréséért

Kulcsfogalmak/
fogalmak

vállalkozás, vállalat, társasági formák, egyéni vállalkozás, társas vállalkozások,
társadalmi vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, vevők, szállítók,
versenytársak, nyereség, kockázat, önállóság, nyitottság, szervező készség,
kockázatvállaló készség, kitartás, céltudatosság, rugalmasság, szaktudás,
társadalmi vállalkozás

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

ÓraVállalkozás alapítása, működése

keret 8
óra

Saját környezetben lévő vállalkozások ismerete. Saját ötletek megvalósítása,
költségeinek tervezése. Szükségletek, és azok kielégítése javakkal.
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tematikai Részvétel új üzleti ötlet kidolgozásában, fogyasztói igények felmérése. Termelés
egység nevelési- költségeinek felmérése, költségkalkuláció készítése.
fejlesztési céljai
A

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Üzleti ötlet kidolgozása

Brain-Storming

saját

Vállalkozás
alapításának kidolgozására
finanszírozási kérdései
Kérdőív készítése
Vállalkozás
napjainkban
Szükséglet

alapítás
felmérés,

Kapcsolódási pontok

üzleti

ötlet Földrajz
A termelés tényezői

a

fogyasztói

szabályai igények felmérésére. A kitöltött Informatika
kérdőívek adatainak kiértékelése
Dokumentumkészítés
piackutatás Konkrét vállalkozói ötlet kidolgozása táblázatkezelés

marketing eszközökkel
Bevételek és költségek tervezése,

Az adott szakaszban szükséges
(technikai, jogi, üzleti és digitális) Matematika

A termelési, szolgáltatási folyamat
Adók, járulékok, támogatások

kompetenciák
partnerségeken,

beépítése, Alapműveletek
hálózati

kapcsolatokon,
kiszervezésén,
mozgósításon

a

munka

társadalmi
(crowdsourcing),

outsourcing vagy bármilyen más
együttműködési formán keresztül
Saját
üzleti
ötlet
költségkalkulációjának elkészítése
társasági szerződés, szükséglet, igény, piackutatás, kérdőív, fogyasztás, saját
forrás, idegen tőke, termelési tényezők, kalkuláció, bevétel, költség, fix költség,
változó költség, önköltség, nyereség, veszteség, SZJA, ÁFA, társasági adó,

Kulcsfogalmak/
fogalmak

szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, támogatás

Tematikai egység/

Órakeret 6

Az üzleti terv

Fejlesztési cél

óra

Előzetes tudás

Otthoni, vagy iskolai feladat megtervezése, megvalósítása

A
tematikai Az üzleti terv, mint a vállalkozás vezérfonala, szükségessége a vállalkozás
egység nevelési- életében. Saját üzleti ötlet üzleti tervének összeállítása, bemutatása.
fejlesztési céljai
Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Az üzleti
felépítése

terv

szükségessége, Saját üzleti
elemzése

Vezetői összefoglaló
A
vállalkozás

ötlet

Kapcsolódási pontok

bemutatása, Informatika
Dokumentumkészítés,

SWOT analízis készítése
bemutatása, Marketing mix elemei

prezentációkészítés

környezete

Mérleg, eredménykimutatás, Cash Matematika

Marketing Terv
Működési terv

flow
Cégprezentáció

Vezetőség és szervezeti felépítés
Pénzügyi terv

bemutatása
Találkozás

sikeres

Mellékletek

vállalkozókkal,

vállalat

Alapműveletek
készítése,
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helyi
látogatási

Sikeres vállalkozások jellemzői

program keretében

Az esetleges kudarc okai, kezelése

A verseny, mint pozitív üzleti erő
Kudarcfelismerés és feldolgozás.

Kulcsfogalmak/

üzleti terv, SWOT analízis, arculat, marketing, marketing mix, szervezeti

fogalmak

felépítés, mérleg, eredménykimutatás, cash flow, Business Model Canvas

A tanuló érti a nemzetgazdaság szereplőinek (háztartások, vállalatok, állam,
pénzintézetek) feladatait, a köztük lévő kapcsolatrendszer sajátosságait.
Tudja értelmezni az állam gazdasági szerepvállalásának jelentőségét, ismeri
főbb feladatait, azok hatásait. Tisztában van azzal, hogy az adófizetés biztosítja
részben az állami feladatok ellátásnak pénzügyi fedezetét.
Ismeri a mai bankrendszer felépítését, az egyes pénzpiaci szereplők főbb
feladatait. Képes választani az egyes banki lehetőségek közül. Tisztában van
az egyes banki ügyletek előnyeivel, hátrányaival, kockázataival. A bankok
kínálatából bankot, bankszámla csomagot tud választani. Tud érvelni a családi
költségvetés mellett, a tudatos, hatékony pénzgazdálkodás érdekében.
Önismereti tesztek, játékok segítségével képes átgondolni milyen
foglalkozások, tevékenységek illeszkednek személyiségéhez. Tisztában van az
A

fejlesztés

várt

álláskeresés

folyamatával,

a

munkaviszonnyal

kapcsolatos

jogaival,

kötelezettségeivel.
eredményei az egy
Ismer vállalkozókat, vállalatokat, össze tudja hasonlítani az alkalmazotti, és a
évfolyamos ciklus
vállalkozói személyiségjegyeket. Érti a leggyakoribb vállalkozási formák
végén
jellemzőit, előnyeit, hátrányait. Tisztában van a nem nyereségérdekelt
szervezetek gazdaságban betöltött szerepével.
Ismeri a vállalkozásalapítás, -működtetés legfontosabb lépéseit, képes önálló
vállalkozói ötlet kidolgozására. Meg tudja becsülni egy vállalkozás lehetséges
költségeit, képes adott időtartamra költségkalkulációt tervezni.
Tisztában van az üzleti tervezés szükségességével, mind egy új vállalkozás
alapításakor, mind már meglévő vállalkozás működése esetén. Tájékozott az
üzleti terv tartalmi elemeiről.
Megismeri a nem üzleti (társadalmi, kulturális, egyéb civil) kezdeményezések
pénzügyi-gazdasági igényeit, lehetőségeit. Felismeri a kezdeményezőkészség
jelentőségét az állampolgári felelősségvállalásban.
Felismeri a sikeres vállalkozás jellemzőit, képes azonosítani az esetleges
kudarc okait, javaslatot tud tenni a problémák megoldására.

Kötelező komplex természettudományos tantárgy (Gépészet és Vendéglátóipar ágazat)
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A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű.
Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a
szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális problémák megoldásának fontos
feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések
felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. A kerettantervben leírt program célja, hogy
az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a
fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára.
A szakgimnáziumok 9. évfolyamán feldolgozásra kerülő komplex természettudomány tantárgy a
természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet
műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez
kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti.
A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettudományos
műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, másrészt a természettudományi
jellegű szakmai képzésük megalapozása. A kerettanterv a rendszerszintű gondolkodás támogatása
érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat is tartalmaz. Ez a tartalmi elem a
különböző műveltségterületek, tantárgyak közötti kapcsolódásokra hívja fel a helyi tantervkészítők,
illetve tankönyvírók figyelmét.
A dokumentum – jellegénél fogva – széles kereteket biztosít a megvalósító intézmények számára.
Minden tematikai egység Ismeretek/fejlesztési követelmények rovatában gazdag tartalmi és
módszertani lehetőséget (Lehetőségek a megvalósításra) kínál a feldolgozásra. Ezzel is segítséget,
illetve ötletet kínál az egyes intézményekben megvalósítandó konkrét tartalmak kialakításához.
A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a hétköznapok
között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok kudarcot megélt
diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal való foglalkozás
örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy rendszerezze, frissen tartsa,
illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze természettudományos gondolkodásukat,
képességeiket.
A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az
alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de
érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a
természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek,
korlátainak és kockázatainak megértéséhez.
Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és
fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül
elképzelhetetlen.
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A komplex természettudomány
tantárgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel kapcsolatos állampolgári
kötelességek és jogok gyakorlására. Ennek érdekében törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék
meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő.
A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére szolgál.
Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogyan
lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket fejleszt, amelyek a mai
világban elengedhetetlenek.
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A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai
használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói ismeretszerzésre,
kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztost a Projektmunka fejlesztési feladat
keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a tanév során bármikor felhasználható.
Kereteit a helyi tantervben kell szabályozni.
A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz és a
biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről,
tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának
módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a
mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az élettelen természetben
(meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket szerez testünk fölépítésének
és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti környezeti állapota, az itt folyó
gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a
művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a matematika között.
A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az
elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a fentiek élettelen
természetben és élő szervezetben betöltött szerepét.
Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti egységéről. Az
így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a
matematika között is.
A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:
–
–

a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra;
legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében
az okozatra vonatkozó következtetések levonására;

–
–

ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;
legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott diagram

–

ismeretében adatok, folyamatok meglátására;
legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.

–
–

a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása;
az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése;

–

az

–

szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása.
az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése;

atomi/molekuláris

folyamatok

megismerése;

az

atomi/molekuláris

folyamatok

–

az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos
érvelés néhány sajátságának elmélyítése;

–

az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek
tudatosítása;

–

az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben.

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik
megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is.

szabatos

Tematikai egység/

Hogyan működik a természettudomány?

Órakeret

Fejlesztési cél

A tudomány módszerei

4

Előzetes tudás

Tapasztalatok a megfigyelésről.

Fejlesztési feladatok

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.
A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének bemutatása.
oldal 364 / 830

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, elemzése. Matematika:

grafikus

ábrázolás.
Lehetőségek a megvalósításra:
Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása.
Saját megfigyelések összegyűjtése.

Magyar nyelv és irodalom:
Érvelés.

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek milyen
fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?)
Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit figyelt
meg? Mire következtetett?)
A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek összegyűjtése.
A független és a függő változó fölismerése.
A mérés szerepe a mindennapokban

(pl.

lázmérés,

földmérés,

tömegmérés).
Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és
tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a szív
mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége (pl. emberi
szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. Eltérő
modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. emberábrázolások),
szempontfüggőség felismerése.
Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv,
kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.
Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a
hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban
(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata).
Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet
Attenborough: Az élő bolygó – részlet).

megtekintése

(pl.

D.

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét probléma
kapcsán.
Kulcsfogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, szimuláció,
makett.

Órakeret

Tájékozódás térben és időben

8

Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, sebesség, a
kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, év.
A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.
A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők ismerete,

használatuk begyakorlása.
Fejlesztési feladatok Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a földrajzi
hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek leolvasása.
A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos jelenség
különböző

szempontú

értelmezése.
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Földrajzi,

csillagászati

és

biológiai

jelenségek összekapcsolása.
Rendszerek változásának nyomon követése.
Folyamatok kimenetelének előrejelzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megértése (égtájak, égi Matematika:
mozgások).
hasonlóság

A távolságok fölmérésének geometriai módszere. A rendszer,
fölismerése,
a
nagyítás,
kicsinyítés
mértékének hasonlóság,

koordinátageometriai
váltószög,

meghatározása.
vetület, nézet, perspektíva
Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének
összevetése.

Időegységek.

Az

idő,

sebesség,

gyorsulás

mértékegységeinek használata, átváltása.
Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, használata
mozgások leírásában.
Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; a
szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető összefüggései.
A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás
fogalmának és összefüggéseinek ismerete.
Lehetőségek a megvalósításra:
Kémiai reakciók
katalizátoroktól.

sebességének

függése

a

hőmérséklettől

és

a

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemutatása.
A legegyszerűbb napóra és a déli irány kapcsolata: a Nap naponkénti égi
mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek.
A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei.
Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás szükségszerűsége.
Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú
épület magasságának megmérése.
A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és mai
mérések értelmezése.
Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege.
Tematikus térképek értelmezése.
Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom összevetése.
A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak és
az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A bolygók és a
csillagok mozgásának különbsége.
A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív és
kvantitatív alkalmazása.

Kulcsfogalmak

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, tematikus
térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, óra, nap, évszak, év,
elmozdulás,

sebesség,

gyorsulás,

kerületi

sebesség,

szögsebesség,

centripetális gyorsulás, reakciósebesség, katalizátor.

Tematikai egység/

Formák és arányok a természetben
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Órakeret

Fejlesztési cél

(Elemek és vegyületek; kristályrácsok, szerves molekulák)

Előzetes tudás

Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és molekula,
szerkezeti képlet.

10

Az arányok fontosságának belátása, rögzítése. Az arányokat fenntartó és
Fejlesztési feladatok

felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok felismerése.
Szerkezet és tulajdonság összefüggésének belátása. Szerkezet, arány és
biológiai funkció összekapcsolása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend Magyar nyelv és irodalom:
fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány disszonancia,
módszerének

megismerése.

Néhány

óriásmolekula

gyakorlati (a)szimmetria, kompozíció.

fontosságának megismerése konkrét példákon.
Matematika:
Lehetőségek a megvalósításra:

százalékszámítás, egyenes
arányosság.

A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút.
Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan
tükörszimmetrikus (ember) élőlények.

szimmetrikus

(medúza)

és

A férfi-, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.
Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység
jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) és az
iparban (ötvözetek, beton).
Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők):
hiánybetegségek, fény, víz stb.
Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű példákon.
Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi
egység (cella).
Molekulák térbeli

rendeződése:

membránok,

habok,

mosószerek,

folyadékkristályos kijelzők.
A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma.
Mesterséges
szerves
vegyületek
(műanyagok,
tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése.

gyógyszerek,

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés,
fűtés, vegyipar).
Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etil-alkohol,
aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk.
Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok

a

mindennapokban

(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük.
Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, aminosavak,
fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása az élőlényekben.
Az óriásmolekulák
következményeik.
Kulcsfogalmak

érzékenysége:

kicsapódás.

Mérgezések

és

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán,
felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, szénhidrogén,
karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás.
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Tematikai egység/

Halmazok (Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, Órakeret

Fejlesztési cél

az időjárás elemei)

Előzetes tudás

Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot.

8

Önálló ismeretszerzés a környezet kölcsönhatásairól.
Az időjárás napi változásainak megértése.
értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés.
Fejlesztési feladatok

Meteorológiai

jelentések

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi gazdálkodás
és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése néhány fontos hazai
példán.
A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az érdeklődés
felkeltése a környezettudatosság iránt.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a Történelem:

Történeti

napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő ökológia.
Önellátó
vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések megfogalmazása. fogyasztói társadalom.

és

Példák a gazdálkodás és a természeti környezet közti összefüggésekre.
A halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek ismerete. A Celsiusskála alappontjai, az olvadáspont, forráspont feladatmegoldás-szintű
ismerete.
A gáztörvények kvalitatív ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála és a
Celsius-skála kapcsolatának ismerete.
Lehetőségek a megvalósításra:
Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése.
Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése.
A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza.
A gazdálkodás hatása az élővilágra (pl. erdőirtások, bányászat,
folyamszabályozás,
állattenyésztés,
kemikáliák, biogazdálkodás).

városiasodás,

monokultúrák,

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, problémái.
Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.
Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.
Természetvédelmi értékek.
Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, trágyázás).
A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladatmegoldás,
Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, lebegés, merülés
feltételeinek megállapítása és következtetések.
Hidraulikus emelő működési elve.
Pascal-törvény.
A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét példák.

Kulcsfogalmak

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, gáztörvény, zárt
rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, halmazállapot,
olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, páratartalom, harmat, dér,
eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, talaj, monokultúra, talajvíz, rétegvíz,
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ivóvíz, gyógyvíz, biológiai tisztítás, kölcsönhatás, állapot, változás, egyensúly,
stabilitás, folyamat, rendszer, környezet.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Lendületbe jövünk!

Előzetes tudás

Sebesség, gyorsulás.

Fejlesztési feladatok

Órakeret
4

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az állandóság és a
változás oksági összefüggéseinek felismerése. A jelenségek közös jellemzőinek
felfedezése. Alapfogalmak megszilárdítása (természettudományos megismerés,
kölcsönhatás, erő, rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat).

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív alkalmazása. A
tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, a tapadási,
csúszási és gördülési súrlódás megkülönböztetése.
A lendületmegmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása.
Lehetőségek a megvalósításra:
A lendületmegmaradás felismerése a mindennapokban: rakétameghajtás.
A centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi alkalmazásokban.
A tömegvonzás ismerete, kapcsolata felismerése a bolygók mozgásával.
A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete.
A tömeg és a súly megkülönböztetése.
Kulcsfogalmak

Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, súrlódási erő,
tömegvonzás, súly.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Mechanikai energia

Előzetes tudás

Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás.

Fejlesztési feladatok

Órakeret
4

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai
energiafajták, energiamegmaradás, rendszer). A munka és az energia
kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis
megkülönböztetése konkrét példákban.

és

Ismeretek/fejlesztési követelmények

folyamatok

Kapcsolódási pontok

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, elemi
alkalmazása.
Lehetőségek a megvalósításra:
A helyzeti és mozgási energia,
összefüggéseinek alkalmazása.

irreverzibilis

emelési

és

gyorsítási

munka

Az energiamegmaradás tényének, valamint a termodinamika első
főtételének ismerete.
Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése.
Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os
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hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége.
Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció.
Az örökmozgó lehetetlensége.
Kulcsfogalmak

Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, változás,
rendszer, környezet, kölcsönhatás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés
Órakeret
(Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és
6
anatómiája)

Előzetes tudás

Fejlesztési feladatok

A

levegő

térfogatának

és

nyomásának

összefüggése.

A

nyomás

mértékegységei.
Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek megértése. Az
emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai alapelveinek megértése.
Az egészséget veszélyeztető tényezők megismertetése, az egészséges
életmódra való törekvés erősítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A mozgás a légzés, a szív és az erek mechanikája Alapvető Magyar nyelv és irodalom;
egészségvédelmi ismeretek.

művészetek: az emberi test
ábrázolásai.

Lehetőségek a megvalósításra:
Az emelőelv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok
példáján.
A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján).
Az izomműködés lényege.
A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.
A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése.
A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés
hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése.
A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A védekező
reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.
A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszámváltozás terhelés hatására
(kiscsoportos feladat).
A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport,
dohányzás, szmog, tbc).
A szív fölépítése és működése. A vér és a nyirok, az erek szerepe.
Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás.
A vérnyomás és a pulzus oka, mérése.
A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és
megőrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis,
infarktus).
Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, légcsere,
Kulcsfogalmak

légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, vérnyomás, kockázati
tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis.
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Tematikai egység/

Órakeret

Atomi aktivitás

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

4

Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, normálalak.
Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának mélyítése. Az

Fejlesztési feladatok

állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok mérettartományában
bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az energiagazdálkodással
kapcsolatos felelősségtudat erősítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az elektronburok és az atommag szerkezete. Az atomenergia és Történelem:
felhasználása.
hidegháború.

Hirosima,

Lehetőségek a megvalósításra:

Osztályfőnöki:
Az anyag atomos szerkezetének vizsgálata konkrét jelenségeken fenntarthatóság,
keresztül.
Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése.

atomenergia.

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, az élő
szervezetre gyakorolt hatásának megismerése.
A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve.
Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi
lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése.
A Nap energiatermelése, hatása a földi életre.
Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, rádióaktivitás,

Kulcsfogalmak

atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, napenergia, atomerőmű.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Elektromosság, mágnesesség

4

Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény.
Kölcsönhatások,

erők

alaposabb,

rendszerszerűbb

ismerete,

ok-okozati

kapcsolatrendszere, az információterjedés lehetséges módjainak leírása az
Fejlesztési feladatok elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb ismeretek szerzése a
bennünket körülvevő térről. Alapismeretek szerzése az elektromágneses
hullámon alapuló eszközökről.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az elektromosság és a mágnesesség, mint kölcsönhatás megismerése.
Történelem: felvilágosodás,
Lehetőségek a megvalósításra:
Példák

a

statikus

felfedezések.

elektromosság

és

a

mágnesesség

gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető összefüggések
felismerése.
Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök
összeállítása, mérések végzése.
Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben.
Az
elektromos
összefüggéseinek

energia
és
alkalmazása,

teljesítmény
alapvető
különböző elektromos
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kvalitatív
eszközök

teljesítményének összehasonlítása.
A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése.
Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni
megjelenése.
A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.
Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a
gyakorlati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban:
mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.)

Kulcsfogalmak

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, Coulombtörvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, váltóáram, elektromos
fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, elektromágneses indukció,
dinamó, transzformátor, elektromágneses hullám.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Mi a fény?

Előzetes tudás

Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám.

Fejlesztési feladatok

Órakeret
4

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény esetében,
a kettősség tudatosítása.
A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a mindennapokban.
A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A fény tulajdonságai

Magyar nyelv és irodalom,

Lehetőségek a megvalósításra:

művészetek:
színek
és

fények

a

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív művészetekben.
szabályainak megállapítása.
A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizsgálata
és gyakorlati alkalmazásai.
A fényelhajlás jelensége.
A fény elektromágneses hullám mivolta.
A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének
következményei.
A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének”
megjelenési formái.
A látás fizikai és biológiai alapjai: az éleslátás feltételei (pupillareflex,
élességállítás), a látáshibák korrigálása
A fénysebesség kitüntetett szerepe.
Kulcsfogalmak

Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, fénysebesség.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, Órakeret
kiválasztás
4

Előzetes tudás

Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A légzés
funkciója.
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Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, emésztés,
Fejlesztési feladatok

keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az emberi szervezetben.
Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az
egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az Osztályfőnöki:
élővilágban és az emberi szervezetben.
társas
Az anyagforgalom és egészség néhány összefüggése.

Etikett,
viselkedés.

Egészséges
életmód.
Nemek, testképek.

Lehetőségek a megvalósításra:
Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők,
élősködők, lebontók, fotoszintetizálók.
Táplálkozási hálózat.
Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, epe,
hasnyál).
Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek.
A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe.
Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, mérgezések. Az
alkohol hatása.
Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai.
A vér szerepe, vérkép.
A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, átalakítások).
Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át.
A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, arányainak
megőrzése.
Kulcsfogalmak

Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, vérplazma,
visszaszívás, szűrlet, vizelet.

Tematikai egység/

A szervezet egysége – szabályozó folyamatok, ideg-és Órakeret

Fejlesztési cél

hormonrendszer és a viselkedés

Előzetes tudás

8

Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák csoportban élő
állatokra.
Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek,
kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak

Fejlesztési feladatok tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező
szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez való
alkalmazkodás megismertetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A szervezet belső állandóságát és az önazonosságot fenntartó és az azt Magyar nyelv és irodalom:
fenyegető főbb hatások az emberi szervezet szintjén és a társas Érzelmek
kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az emberi kifejezése;

ábrázolása,
verbális
és

szervezetben.

nonverbális kommunikáció.
Haza- és családszeretet,

Lehetőségek a megvalósításra:

magány, vallás, lázadás stb.
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Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség.

egyes irodalmi művekben.

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), a testméretet
megszabó tényezők.
Osztályfőnöki: Az egyéni és
Hormonok és érzelmek kapcsolata.
A reflexek fölépítése (térdreflex).

csoportos agresszió példái.
Csoportnormák.
társas

Az idegrendszer szabályozó működése egy konkrét példán (pl. a együttélés, devianciák.
testhőmérséklet szabályozása) keresztül.
Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok,
gyógyszerek).
Fájdalom, fájdalomcsillapítás.
Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. Védőoltások.
Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok.
Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata.
A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében.
Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).
A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult
viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, reklámok,
függőséget okozó hatások.
Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek.
Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség.
Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői.
Szabályozás, visszacsatolás, hormon, reflexív, vegetatív központ, immunitás,
Kulcsfogalmak

antigén, stressz, feltételes reflex, próba szerencse, bevésődés, utánzás,
belátás, kulcsinger, motiváció, hierarchia, agresszió, segítségadás (altruizmus),
szabálykövetés.

Tematikai egység/

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az Órakeret

Fejlesztési cél

emberi élet szakaszai

Előzetes tudás

A férfi- és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai).

8

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A szexualitás
Fejlesztési feladatok

genetikai szerepének megismerése.
A nemi működések megismerése a családtervezés és az egészségmegőrzés
szempontjából.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az öröklődés Matematika: valószínűség,
és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai háttere emberben. gyakoriság, eloszlási görbe;
A genetika és a szexualitás egészségügyi vonatkozásai. A genetikai kombinációk.
információ megváltozásának lehetséges következményei.
Magyar nyelv és irodalom;
Lehetőségek a megvalósításra:
Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő betegségek).

osztályfőnöki: Szexualitás,
családi
élet.
Identitás.

A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában (az Öregedés és halál, idős
ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága).
generáció.
A genetikai információ megváltozása: mutációk.
oldal 374 / 830

Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek).
Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés)
szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük.

és

Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk.
A hímivarsejt és a petesejt jellemzői.
A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.
Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a
csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.
Betegségek szűrése, betegjogok.
Gén, mutáció, mutagén és rákkeltő hatás, ivarsejt, ivarszerv, petefészek,
Kulcsfogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

tüsző(repedés),
menstruáció,
megtermékenyülés,
tüszőhormon,
sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, beágyazódás, magzat.

Honnan hová?
Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció

Órakeret
8

Az ember társas viselkedése

Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és agresszió.
Előzetes tudás

Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, bolygómozgás,
tömegvonzás, kör, ellipszis.
Különböző

Fejlesztési feladatok

területek,

jelenségkörök

közötti

kapcsolatok,

összefüggések

észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, megfogalmazása.
Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a különböző
léptékű folyamatok megismerése során.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani és Magyar nyelv és irodalom:
biológiai folyamatokban. Az emberi
jellemzőjének megfogalmazása.

csoportok

néhány

biológiai A haladáseszme különböző
korokban; az ideológiák

Lehetőségek a megvalósításra:

mint a hatalmi
alátámasztói.

rendszer
Az

A csillagok fejlődésének főbb állomásai.

önzetlenség emberi példái.

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai. A tömegek viselkedését
A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése.
leíró irodalmi példák.
Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről.
A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések oka, Történelem: A járványok és
következményei.
Hegységképződés és -pusztulás.

a
háziasítás
történelemformáló szerepe.

Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. Az evolúció darwini leírása.
Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és biológiai, anatómiai érvek.
Osztályfőnöki:
A szelekció hatása (mesterséges, természetes). Ellenálló kórokozók divat.
terjedése.
A biológiai

evolúciónak

az

emberi

társadalomra

való

alkalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika).
Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése.)
Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.)
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Szokások,

A
szabálykövetés
közvetlen szabályszegés példái
irodalomban
történelemben.

és

és
az
a

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).
Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés és
szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés és az
eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere.
Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, Univerzum,
Kulcsfogalmak

Föld-típusú

bolygó,

szupernóva,

evolúció,

alkalmazkodás,

közös

ős

(leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, önzetlenség.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az evolúció színpada és szereplői

Órakeret
9

Előzetes tudás

Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-medencében.
Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek
elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az érvelés,
bizonyítás igényének erősítése.
Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolása, az
ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata.

Fejlesztési feladatok A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos észszerű és
erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre.

felelős

szemlélet

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők
testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Az alkalmazásra való
törekvés kialakítása a fenntarthatóság
háztartásokban és a kisközösségekben.

és

Ismeretek/fejlesztési követelmények

autonómia

érdekében

a

Kapcsolódási pontok

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember szerepének Osztályfőnöki:
elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány lehetséges Természetvédelem:
megoldási módszer értékelése.

vadasparkok,
parkok.

Lehetőségek a megvalósításra:

szerződések.

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása.
Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.
Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az
anyag és energiaforgalom összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő,
fogyasztó, lebontó szervezetek).
Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító
civilizációk és a természeti
gazdálkodási formák.

környezettel

összhangban

maradó

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése
és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása,
megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a biológiai sokféleség
védelme. A természetvédelem lehetőségei. Helyi környezeti probléma
felismerése, információk gyűjtése.
A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei.
Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazdaságtan és
kritikája.
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nemzeti
Nemzetközi

Az

ökológiai

krízis

társadalmi-szemléleti

hátterének

fő

tényezői

(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, globalizáció).
A Gaia-elmélet lényege.
Kulcsfogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet.

Órakeret

Projektmunka

15

Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.
Projektek

készítése,

az

ehhez

szükséges

képességek,

kompetenciák

Fejlesztési feladatok fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, Minden

tantárgy:

megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt eredményeinek a projekthez kapcsolható
bemutatásában.
tartalmi elemek.
Lehetőségek a megvalósításra
A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon
választott komplex természettudományos probléma megoldásán. Ehhez
projekttervet késztenek, felhasználják a tanórákon szerzett ismereteiket,
de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, vizsgálatok elemzésére
is buzdíthatjuk őket.
A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: komplexitás, az
ok-okozati
összefüggések
felismerésére
való
törekvés,
a
problémamegoldás

újszerűsége,

a

projektbeszámoló

színvonala,

egyedisége.
Kulcsfogalmak

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés.

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű megfigyelés és
a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség jelentőségét a mérésekben, tud
különböző módon ábrázolni és ábrákról leolvasni mérési adatokat.
Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Érti a térbeli
tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tud tájékozódni térképeken.
Érti a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Kapcsolatot talál a tömeg
A fejlesztés
eredményei

várt és a súly között. Érti az energia, a munka, a hatásfok és a hő összefüggését.
az Ismeri az emberi szervezet működésének mechanikai hátterét.
évfolyam végén
A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- és
halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás elemeinek fizikai hátterét,
összefüggését hazánk természeti képével, gazdálkodásával.
A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető arányokat, ismer
példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az anyagok szerkezetét
tulajdonságaikkal, felhasználásukkal.
Érti az elektromosság és mágnesesség alapjait, az áram mágneses, valamint a
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mágneses tér változásának elektromos hatását.
Érti az emberi szervezetben átáramló anyag és energia szerepét, összefüggését
egészségünkkel, az élőlények egymásra utaltságát. Magyarázza a biológiai
rendszerek belső rendjét a szabályozás és vezérlés segítségével. Érti az
alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas viselkedésben.
Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával, az atomenergia
felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti hatásaival.
A tanuló tudja értelmezni a tulajdonságok öröklődését családfán. Áttekintése van
a genetikai információról, a génműködés
változásairól (egyedfejlődés) és zavarairól.

szabályozottságáról,

egyirányú

Ismeri a nemek kromoszómális meghatározottságát, a nemi ciklusok és a
családtervezés hormonális-élettani hátterét.
Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen természetben, látja
ezek bizonyítékait, okait.
Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és növelő
tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. Tud példákat
bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-átalakító szerepére.

Fizika (Gépészet ágazatban)
A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését
megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt
alapvető törvényszerűségeit igyekszik megismertetni a diákokkal. A törvények harmóniáját és
alkalmazhatóságuk hihetetlen széles skálatartományát megcsodáltatva bemutatja, hogyan segíti a
tudományos módszer a természet erőinek és javainak az ember szolgálatába állítását. Olyan
ismeretek megszerzésére ösztönzi a fiatalokat, amelyekkel egész életpályájukon hozzájárulnak majd
a társadalom és a természeti környezet összhangjának fenntartásához, a tartós fejlődéshez és ahhoz,
hogy a körülöttünk levő természetet minél kevésbé károsítsuk.
Nem kevésbé fontos az ember elhelyezése a kozmikus környezetben. A természettudomány és a
fizika ismerete segítséget nyújt az ember világban elfoglalt helyének megértéséhez, a világ
jelenségeinek a természettudományos módszerrel történő rendszerbe foglalásához. A természet
törvényeinek az embert szolgáló sikeres alkalmazása gazdasági előnyöket jelent, de ezen túl szellemi,
esztétikai örömöt és harmóniát is kínál.
A tantárgy tanulása során a tanulók megismerik az alapvető fizikai jelenségeket és az azokat
értelmező modellek és elméletek történeti fejlődését, érvényességi határait, a hozzájuk vezető
megismerési módszereket. A fizika tanítása során azt is be kell mutatni, hogy a felfedezések és az
azok révén megfogalmazott fizikai törvények nemcsak egy-egy kiemelkedő szellemóriás munkáját,
hanem sok tudós századokat átfogó munkájának koherens egymásra épülő tudásszövetét jelenítik
meg. A törvények folyamatosan bővültek, és a modern tudományos módszer kialakulása óta nem
kizárják, hanem kiegészítik egymást. Az egyre nagyobb teljesítőképességű modellek alapján számos
alapvető, letisztult törvény fogalmazódott meg, amelyeket tanulmányaik egymást követő szakaszai a
tanulók kognitív képességeinek megfelelő gondolati és formai szinten mutatnak be azzal a
célkitűzéssel, hogy a szakirányú felsőfokú képzés során eljussanak a választott terület tudományos
kutatásának frontvonalába.
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A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű megfigyelésével, a
kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerű megjelenítésével, grafikus
ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakban való megfogalmazásával. Ez utóbbi
nélkülözhetetlen eleme a fizika tanításának, hiszen ez a titka e tudományág fél évezred óta tartó
„diadalmenetének”.
Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt törvényeket a
természetben újabb és újabb jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják igazolásuk vagy
cáfolatuk módját. Továbbá ismerkedjenek meg a tudományos tényeken alapuló érveléssel, amelynek
része a megismert természeti törvények egy-egy tudománytörténeti fordulóponton feltárt érvényességi
korlátainak megvilágítása. Vegyenek részt a fizikában használatos modellek alkotásában és
fejlesztésében, és ismerkedjenek meg a fizika módszerének a fizikán túlmutató jelentőségével is. A
tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi mellett az egészségügyi, az
agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető a fizika
jelenségkörének megismerése.
A gazdasági élet folyamatos fejlődése érdekében létfontosságú a fizika tantárgy korszerű és további
érdeklődés felkeltő tanítása. A tantárgy tanításának elő kell segítenie a közvetített tudás társadalmi
hasznosságának megértését és technikai alkalmazásának jelentőségét. Nem szabad megfeledkezni
arról, hogy a fizika eszközeinek elsajátítása nagy szellemi erőfeszítést, rendszeres munkát igénylő
tanulási folyamat. A Nemzeti alaptanterv természetismeret kompetenciában megfogalmazott fizikai
ismereteket nem lehet egyenlő mélységben elsajátítatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit
csak megismertet a fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz. Az „Alkalmazások” és a
„Jelenségek” címszavak alatt felsorolt témák olyanok, amelyekről fontos, hogy halljanak a tanulók, de
mindent egyenlő mélységben ebben az órakeretben nincs mód tanítani.
Ahhoz, hogy a fizika tantárgy tananyaga személyesen megérintsen egy fiatalt, a tanárnak a tanítás
módszereit a tanulók, tanulócsoportok igényeihez, életkori sajátosságaihoz, képességeik
kifejlődéséhez és gondolkodásuk sokféleségéhez kell igazítani. A jól megtervezett megismerési
folyamat segíti a tanulói érdeklődés felkeltését, a tanulási célok elfogadását és a tanulók aktív
szerepvállalását is. A fizika tantárgy tanításakor a tanulási környezetet úgy kell tehát tervezni, hogy az
támogassa a különböző aktív tanulási formákat, technikákat, a tanulócsoport összetétele, mérete, az
iskolákban rendelkezésre álló feltételek függvényében. Így lehet reményünk arra, hogy a megfelelő
kompetenciák és készségek kialakulnak a fiatalokban. A Nat-kapcsolatok és a kompetenciafejlesztés
lehetőségei a következők:
Természettudományos kompetencia:

a

természettudományos

törvények

és

módszerek

hatékonyságának ismerete az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való tájékozódásának
az elősegítésére; a tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott szerepének ismerete,
megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek, korlátainak és társadalmi
kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete.
Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása
iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a fenntartható fejlődés támogatása;
a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés.
Anyanyelvi kommunikáció: a hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával kapcsolatban
mind írásban a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban a prezentációk alkalmával.
Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben és a
problémák megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak a négy alapműveletre és a különböző
grafikonok rajzolására és elemzésére korlátozódik.
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Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, feldolgozása,
rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, grafikonok készítése.
Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és beépítése;
munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult ismeretek, a saját és
mások élettapasztalatainak felhasználása.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési képesség,
különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka esztétikus
kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása.
A

hagyományos

fakultációs

órakeret

felhasználásával,

és

az

ehhez

kapcsolódó

tanulói

többletmunkával az is elérhető, hogy az általános középiskolai oktatási programot elvégző fiatal
megállja a helyét az egyetemek által elvárt szakirányú felkészültséget tanúsító érettségi vizsgán és az
egyetemi életben.
A fizika tantárgy hagyományos tematikus felépítésű kerettanterve hangsúlyozottan kísérleti alapozású,
kiemelt hangsúlyt kap benne a gyakorlati alkalmazás, valamint a továbbtanulást megalapozó feladatés problémamegoldás. A kognitív kompetenciafejlesztésében elegendő súlyt kap a
természettudományokra jellemző rendszerező, elemző gondolkodás fejlesztése is.
9. évfolyam
Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi tapasztalatok
összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismertszerzés fő módszere a
tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, matematikai leírása, igazolása, ellenőrzése és
az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása.
A diákok természetes érdeklődést mutatnak a kísérletek, jelenségek és azok megértése iránt. A
kerettantervi ciklus a klasszikus fizika jól kísérletezhető témaköreit dolgozza fel, a tananyagot a
tanulók általános absztrakciós szintjéhez és az aktuális matematikai tudásszintjéhez igazítva, fejleszti
a kísérletezési, mérési kompetenciát, a megfigyelő-,
feladatmegoldással feldolgozza a mozgástani alapfogalmakat.

rendszerezőkészséget.

Grafikus

A diákok megismerkednek a newtoni mechanika szemléletével, egyszerű kinematikai és dinamikai
feladatok megoldásával, a kinematika és dinamika mindennapi alkalmazásával, a folyadékok és gázok
sztatikájának és áramlásának alapjelenségeivel és ezek alkalmazásával a gyakorlati életben.
A megismerés módszerei között fontos kiindulópont a gyakorlati tapasztalatszerzés, a kísérlet, mérés,
ehhez kapcsolódik a tapasztalatok összegzése, a törvények megfogalmazása szóban és egyszerű
matematikai formulákkal. A fizikatanításban ma már nélkülözhetetlen segéd- és munkaeszköz a
számítógép.
A cél a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet szempontjából fontos
gyakorlati fizikai ismereteknek a kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, hogy a fizikából tanultak
segítik abban, hogy biztonságosabban közlekedjen, hogy majd energiatudatosan, olcsóbban éljen,
hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse és tudja magyarázni, az áltudományos reklámok
ígéreteit helyesen tudja kezelni.
A kerettanterv az új anyag feldolgozására ajánlott óraszámokat adja meg. Ezenfelül 8 óra az
ismétlésre és számonkérésre fenntartott keret, továbbá 7 óra a szabad tanári döntéssel
felhasználható óra. Mindezek összegeként adódik ki a kétéves, 72 órás tantárgyi órakeret.
9. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret
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Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan elemei

18

Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) – A newtoni mechanika elemei

24

Erőfeszítés és hasznosság – Munka – Energia – Teljesítmény

7

Folyadékok és gázok mechanikája

8

8 óra az ismétlésre és számonkérésre fenntartott keret

7

7 óra a szabad tanári döntéssel felhasználható óra

8

Összesen:

72

Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan

Tematikai egység

elemei

Órakeret 18 óra

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek.
A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és időmérés
alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás elemei,

Előzetes tudás

egyenletrendezés.
A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon történő
kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázolása és
matematikai

leírása.

A

természettudományos

megismerés

Galilei-féle

A tematikai egység módszerének bemutatása. A kísérletezési kompetencia fejlesztése a
nevelési-fejlesztési
legegyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstechnikáig. A
céljai

problémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez
kapcsolódó egyszerű feladatok megoldása során (is).
A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása
problémákra (pl. közlekedés, sport).

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
köznapi

testek

mozgásformái: tanultak

haladó mozgás és forgás.

és

a

jelenségekre,

Kapcsolódási pontok

A tanuló legyen képes a mozgásokról Matematika:

Alapfogalmak:
a

Követelmények

hétköznapi

köznapi

jelenségek fogalma,

függvény
grafikus

összekapcsolására, a fizikai fogalmak ábrázolás,
helyes
használatára,
egyszerű egyenletrendezés.

Hely, hosszúság és idő mérése.
számítások elvégzésére.
Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, Ismerje a mérés lényegi jellemzőit, a Informatika:
sűrűség, idő, erő mérése.
szabványos
és
Hétköznapi
helymeghatározás, mértékegységeket.
úthálózat
mozgás

gyakorlati függvényábrázolás
(táblázatkezelő

km-számítása. Legyen képes gyakorlatban alkalmazni használata).
a megismert mérési módszereket.

GPS-rendszer.
A

a

viszonylagossága,

vonatkoztatási rendszer.

a Tudatosítsa a viszonyítási rendszer Testnevelés és sport:
alapvető szerepét, megválasztásának érdekes sebességadatok,
érdekes
sebességek,
szabadságát és célszerűségét.
pályák
környezete.

Galilei relativitási elve.
Mindennapi
tapasztalatok
egyenletesen mozgó vonatkoztatási

technikai

rendszerekben (autó, vonat).
Alkalmazások:

Biológia-egészségtan:
élőlények
mozgása,

földrajzi koordináták; GPS;

sebességei, reakcióidő.
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helymeghatározás,

távolságmérés
Művészetek;
és
vonalú nyelv

radarral.
Egyenes vonalú egyenletes mozgás Értelmezze

az

egyenes

magyar
irodalom:

egyenletes
mozgás
jellemző mozgások ábrázolása.
mennyiségeit, tudja azokat grafikusan
Technika, életvitel és
Sebesség, átlagsebesség.
ábrázolni és értelmezni.
gyakorlat:
járművek
Sebességrekordok
a
sportban,
sebessége és fékútja,
sebességek az élővilágban.
kísérleti vizsgálata.
Grafikus leírás.

távolság,
Egyenes
vonalú
egyenletesen Ismerje a változó mozgás általános követési
közlekedésbiztonsági
változó mozgás kísérleti vizsgálata. fogalmát, értelmezze az átlag- és
eszközök,
technikai
pillanatnyi sebességet.
(autók,
Ismerje a gyorsulás fogalmát, vektor- eszközök
jellegét.

motorok).

Tudja ábrázolni
grafikonokat.

az

s-t,

A
nehézségi
meghatározása.

Ismerje

a-t
Történelem,

feladatokat és
ismeretek:

Tudjon
egyszerű
megoldani.
A szabadesés vizsgálata.

v-t,

Galilei

gyorsulás tudományteremtő,
módszerének lényegét:

modern munkássága;
történelmi feltalálásának

társadalmi
állampolgári
Galilei
a

kerék

jelentősége.

a jelenség megfigyelése,
értelmező hipotézis felállítása,
számítások elvégzése,
az eredmény
kísérletekkel.
Összetett mozgások.
Egymásra merőleges
mozgások összege.

ellenőrzése

Földrajz: a Naprendszer
szerkezete, az égitestek
célzott mozgása, csillagképek,
távcsövek.

Ismerje a mozgások függetlenségének
egyenletes elvét és legyen képes azt egyszerű
esetekre
(folyón
átkelő
csónak,

Vízszintes
hajítás
vizsgálata, eldobott labda pályája, a locsolócsőből
értelmezése összetett mozgásként. kilépő vízsugár pályája) alkalmazni.
Egyenletes körmozgás.
A körmozgás,
mozgás.

mint

Ismerje a körmozgást leíró kerületi és
periodikus szögjellemzőket és tudja alkalmazni
azokat.

A mozgás jellemzői (kerületi és Tudja értelmezni
szögjellemzők).
gyorsulást.
A
centripetális
értelmezése.

a

centripetális

gyorsulás Mutasson be egyszerű kísérleteket,
méréseket.
Tudjon
alapszintű
feladatokat megoldani.

A bolygók körmozgáshoz hasonló A tanuló ismerje Kepler törvényeit,
centrális mozgása, Kepler törvényei. tudja azokat alkalmazni a Naprendszer
Kopernikuszi világkép alapjai.

bolygóira és mesterséges holdakra.
Ismerje
a
geocentrikus
és
heliocentrikus világkép kultúrtörténeti
dilemmáját és konfliktusát.

Kulcsfogalmak/

Sebesség,

átlagsebesség,

pillanatnyi
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sebesség,

gyorsulás,

vektorjelleg,

mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális gyorsulás.

fogalmak

Okok

Tematikai egység

és

okozatok

(Arisztotelésztől

Newtonig)

Órakeret

24

óra

A newtoni mechanika elemei

Előzetes tudás

–

Erő, az erő mértékegysége, erőmérő, gyorsulás, tömeg.
Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a newtoni

A tematikai egység

dinamikus szemléletre. Az új szemléletű gondolkodásmód kiépítése. Az
általános iskolában megismert sztatikus erőfogalom felcserélése a dinamikai

nevelési-fejlesztési
céljai

szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet összhangjára.

Problémák,
jelenségek,
gyakorlati
alkalmazások,

Követelmények

Kapcsolódási pontok

ismeretek
A tehetetlenség törvénye

Legyen

(Newton I. axiómája).

arisztotelészi

Mindennapos közlekedési
tapasztalatok
hirtelen

elvetésére.
Ismerje a tehetetlenség fogalmát és

egyenletrendezés.

fékezésnél, a biztonsági öv
szerepe.

legyen képes az ezzel kapcsolatos
hétköznapi
jelenségek

Technika, életvitel és gyakorlat:
Takarékosság; légszennyezés,

Az
űrben,
űrhajóban
szabadon mozgó testek.

értelmezésére.
Ismerje az inercia-(tehetetlenségi)

zajszennyezés;
közlekedésbiztonsági eszközök,

rendszer fogalmát.

közlekedési szabályok.

A tanuló ismerje az erő alak- és
mozgásállapot-változtató
hatását,

Biztonsági
öv,
ütközéses
balesetek, a gépkocsi biztonsági

mozgásállapot-változtató
hatása.

az erő mérését, mértékegységét,
vektor-jellegét. Legyen képes erőt

felszerelése,
fékezés.

Erőmérés

mérni rugós erőmérővel.

Az erő fogalma.
Az
erő
alak-

és

rugós

képes

a

tanuló

az

mozgásértelmezés

Matematika: a függvény fogalma,
grafikus

ábrázolás,

a

biztonságos

Biológia-egészségtan:

erőmérővel.
Tudja Newton II. törvényét, lássa

reakcióidő, az állatok mozgása

változtató (gyorsító) hatása

kapcsolatát

(pl. medúza).

– Newton II. axiómája.

mértékegységével.
Ismerje
a
tehetetlen

Az

erő

mozgásállapot-

az

erő

szabványos
tömeg

A
tömeg,
mint
a
tehetetlenség mértéke, a

fogalmát. Értse a tömegközéppont
szerepét
a
valóságos
testek

tömegközéppont fogalma.

mozgásának értelmezése során.

Erőtörvények, a dinamika
alapegyenlete.

Ismerje, és tudja alkalmazni a tanult
egyszerű erőtörvényeket.

A rugó erőtörvénye.
A nehézségi erő és hatása.

Legyen képes egyszerű feladatok
megoldására, néhány egyszerű

Tapadási
súrlódás.

esetben:
állandó erővel húzott test;

és

csúszási

Alkalmazások:

mozgás lejtőn,

A súrlódás szerepe az autó
gyorsításában,

a súrlódás szerepe
mozgások esetén.

egyszerű

fékezésében.
oldal 383 / 830

Földrajz:
a Naprendszer szerkezete, az
égitestek mozgása, csillagképek,
távcsövek.

Szabadon

eső

testek

súlytalansága.
Az egyenletes körmozgás

Értse,

dinamikája.
Jelenségek,

gyakorlati

körmozgást végző test gyorsulását
(a centripetális gyorsulást) a testre

vezetés

ható erők eredője adja, ami mindig a

alkalmazások:

kanyarban, út megdöntése
kanyarban,
hullámvasút;

hogy

az

egyenletes

kör középpontjába mutat.

függőleges
síkban
átforduló kocsi; műrepülés,
körhinta, centrifuga.
Newton
törvénye.

gravitációs

Ismerje
Newton
gravitációs
törvényét. Tudja, hogy a gravitációs

gyakorlati

kölcsönhatás a négy alapvető fizikai
kölcsönhatás egyike, meghatározó

Jelenségek,
alkalmazások:

A nehézségi gyorsulás
változása a Földön.

jelentőségű az égi mechanikában.

Az

Legyen

árapály-jelenség

képes

a

kvalitatív magyarázata. A
mesterséges
holdak

erőtörvényt
esetekre.

mozgása és a szabadesés.
A
súlytalanság

Értse a gravitáció
űrkutatással,

értelmezése

kapcsolatos

az

űrállomáson.
Geostacionárius műholdak,

gravitációs

alkalmazni

egyszerű

szerepét az
űrhajózással
közismert

jelenségekben.

hírközlési műholdak.
A kölcsönhatás törvénye

Ismerje Newton III. axiómáját és

(Newton III. axiómája).

egyszerű

példákkal

tudja

azt

illusztrálni. Értse, hogy az erő két
test közötti kölcsönhatás. Legyen
képes az erő és ellenerő világos
megkülönböztetésére.
A lendületváltozás és az

Ismerje a lendület fogalmát, vektor-

erőhatás kapcsolata.
Lendülettétel.

jellegét, a lendületváltozás és az
erőhatás kapcsolatát.
Tudja a lendülettételt.

Lendületmegmaradás
párkölcsönhatás

Ismerje
(zárt

rendszer) esetén.

a

lendületmegmaradás

törvényét párkölcsönhatás esetén.
Tudjon értelmezni egyszerű köznapi
jelenségeket
a
lendület

Jelenségek,
alkalmazások:

gyakorlati

megmaradásának törvényével.
Legyen képes egyszerű számítások

golyók,
ütközése.

korongok

és mérési feladatok megoldására.

Ütközéses

balesetek

közlekedésben.

a

Értse a rakétameghajtás lényegét.

Miért
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veszélyes a koccanás? Az
utas
biztonságát
védő
technikai
megoldások
(biztonsági öv, légzsák, a
gyűrődő karosszéria).
A rakétameghajtás elve.
Pontszerű test egyensúlya.

A tanuló
esetekre

ismerje, és egyszerű
tudja
alkalmazni
a

pontszerű test egyensúlyi feltételét.
Legyen
képes
erővektorok
összegzésére.
A kiterjedt test egyensúlya.

Ismerje a kiterjedt test és a
tömegközéppont fogalmát, tudja a

A
kierjedt
test,
mint
speciális
pontrendszer,

kiterjedt test egyensúlyának kettős
feltételét.

tömegközéppont.
Forgatónyomaték.

Ismerje az erő forgató hatását, a
forgatónyomaték fogalmát.
Legyen képes egyszerű számítások,

Jelenségek,
alkalmazások:

gyakorlati

mérések,
elvégzésére.

szerkesztések

emelők, tartószerkezetek,
építészeti
érdekességek
(pl.

gótikus

támpillérek,

boltívek.
Deformálható

testek

Ismerje Hooke törvényét, értse a

egyensúlyi állapota.

rugalmas alakváltozás és a belső
erők kapcsolatát.

Pontrendszerek

Tudja,

mozgásának
vizsgálata,
dinamikai értelmezése.

kölcsönhatásban
lévő
testek
mozgását az egyes testekre ható

hogy

az

egymással

külső erők és a testek közötti
kényszerkapcsolatok
figyelembevételével

lehetséges

értelmezni.
Kulcsfogalmak/

Erő,

párkölcsönhatás,

lendület,

lendületmegmaradás,

fogalmak

mozgásegyenlet, pontrendszer, rakétamozgás, ütközés.

Tematikai egység

Erőfeszítés és hasznosság
Munka – Energia – Teljesítmény

Előzetes tudás

A newtoni dinamika elemei, a fizikai munkavégzés tanult fogalma.

A

tematikai

egység

nevelési-fejlesztési
céljai

erőtörvény,

Órakeret
7 óra

Az általános iskolában tanult munka- és mechanikai energiafogalom
elmélyítése és bővítése, a mechanikai energiamegmaradás igazolása
speciális esetekre és az energiamegmaradás törvényének általánosítása. Az
elméleti megközelítés mellett a fizikai ismeretek mindennapi alkalmazásának
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bemutatása, gyakorlása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Követelmények

Fizikai munka és teljesítmény.

A

tanuló

Kapcsolódási pontok
értse

munkavégzés
fogalmát,

és

a

fizikai

a teljesítmény
ismerje

Matematika: a függvény
fogalma,
ábrázolás,

grafikus

mértékegységeiket. Legyen képes
egyszerű feladatok megoldására.

egyenletrendezés.

Ismerje a munkatételt és tudja azt
egyszerű esetekre alkalmazni.

Testnevelés és sport:
sportolók teljesítménye,

Mechanikai energiafajták

Ismerje az alapvető mechanikai

sportoláshoz

(helyzeti energia, mozgási energia,

energiafajtákat, és tudja azokat a

rugalmas energia).

gyakorlatban értelmezni.

pályák
viszonyai

A mechanikai energiamegmaradás

Tudja egyszerű zárt rendszerek

törvénye.

példáin keresztül értelmezni a
mechanikai
energiamegmaradás

Munkatétel.

használt
energetikai
és

sporteszközök
energetikája.

törvényét.
Alkalmazások, jelenségek: a fékút
és a sebesség kapcsolata, a

Tudja,
hogy
a
mechanikai
energiamegmaradás nem teljesül

követési távolság meghatározása.

súrlódás, közegellenállás esetén,
mert a rendszer mechanikailag nem
zárt.

Ilyenkor

a

mechanikai

energiaveszteség a súrlódási erő
munkájával egyenlő.
Egyszerű gépek, hatásfok.
Érdekességek, alkalmazások.

Tudja a
egyszerű

Ókori gépezetek, mai alkalmazások.

értelmezni,

Az
egyszerű
gépek
elvének
felismerése
az
élővilágban.

feladatokat megoldani.
Értse, hogy az egyszerű gépekkel

Egyszerű
gépek
szervezetben.

munka nem takarítható meg.

az

emberi

Energia és egyensúlyi állapot.

gyakorlatban használt
gépek
működését
ezzel

kapcsolatban

Technika,

életvitel

gyakorlat:
fogyasztása,

és

járművek

munkavégzése,
közlekedésbiztonsági
eszközök,

technikai

eszközök
motorok).

(autók,

Biológia-egészségtan:
élőlények
mozgása,
teljesítménye.

Ismerje a stabil, labilis és közömbös
egyensúlyi állapot fogalmát és tudja
alkalmazni egyszerű esetekben.

Kulcsfogalmak/

Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas energia,

fogalmak

munkatétel, mechanikai energiamegmaradás.

Órakeret
8 óra

Tematikai egység

Folyadékok és gázok mechanikája

Előzetes tudás

Hidrosztatikai és aerosztatikai alapismeretek, sűrűség, nyomás, légnyomás,
felhajtóerő; kémia: anyagmegmaradás, halmazállapotok; földrajz: tengeri,
légköri áramlások.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

A témakör jelentőségének bemutatása, mint a fizika egyik legrégebbi területe
és egyúttal a legújabb kutatások színtere (pl. tengeri és légköri áramlások, a
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céljai

vízi-

és

szélenergia

hasznosítása).

A

megismert

fizikai

törvények

összekapcsolása
a
gyakorlati
alkalmazásokkal.
Önálló
tanulói
kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése, hétköznapi jelenségek
fizikai értelmezésének gyakoroltatása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati

Követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanuló ismerje a légnyomás
fogalmát, mértékegységeit.

Matematika: a függvény
fogalma,
grafikus

alkalmazások: „Horror vacui” – mint
egykori
tudományos
hipotézis.

Ismerjen

ábrázolás,
egyenletrendezés.

(Torricelli kísérlete vízzel, Guericke

nyomásával kapcsolatos, gyakorlati

vákuum-kísérletei,
barométer.)

szempontból is fontos jelenséget.

alkalmazások, ismeretek
Légnyomás kimutatása és mérése.
Jelenségek,
gyakorlati

Goethe-

néhány,

a

levegő

Kémia:
felületi

folyadékok,
feszültség,

A légnyomás változásai.
A légnyomás szerepe az időjárási

kolloid
gázok,

rendszerek,
levegő,

jelenségekben,
működése.

viszkozitás,
alternatív
energiaforrások.

a

barométer

Alkalmazott hidrosztatika.

Tudja

Pascal
törvénye,
nyomás.

ismereteit
köznapi
jelenségek
értelmezésére. A tanult ismeretek

Történelem, társadalmi
és
állampolgári

alapján legyen képes (pl. hidraulikus

ismeretek:
hajózás
szerepe, légiközlekedés

hidrosztatikai

Hidraulikus gépek.

alkalmazni

gépek
bemutatása).

Felhajtóerő nyugvó folyadékokban
és gázokban.

alkalmazásainak

szerepe.

Legyen
képes
hidrosztatikai
és

Búvárharang, tengeralattjáró.

ismereteit

Léghajó, hőlégballon.

értelmezésére.

Molekuláris

erők

folyadékokban

Ismerje

hidrosztatikai

köznapi
a

alkalmazni
aerosztatikai

feszültség

eszközei, vízi és légi
közlekedési szabályok.

fogalmát.
Ismerje
határfelületeknek
azt

Felületi feszültség.

tulajdonságát,
gyakorlati

törekszenek.
Legyen
tisztában

a
a

minimumra
a

felületi

habok különleges tulajdonságai,
mosószerek hatásmechanizmusa.

jelenségek fontos szerepével az élő
és élettelen természetben.

Folyadékok és gázok áramlása.

Tudja, hogy az áramlások oka a

Jelenségek,
gyakorlati
alkalmazások: légköri áramlások, a

nyomáskülönbség. Legyen képes
köznapi
áramlási
jelenségek

szél
értelmezése
nyomásviszonyok alapján,

kvalitatív fizikai értelmezésére.

tengeráramlásokat
környezeti hatások.

a
nagy

meghatározó

Tudja értelmezni az áramlási
sebesség
változását
a
keresztmetszettel
anyagmegmaradás
egyenlet) alapján.
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és

jelenségek

(kohézió és adhézió).

Jelenségek,
alkalmazások:

életvitel

gyakorlat: repülőgépek
közlekedésbiztonsági

felületi

hogy

Technika,

az
(kontinuitási

Biológia-egészségtan:
Vízi élőlények, madarak
mozgása, sebességei,
reakcióidő. A nyomás
és változásának hatása
az emberi szervezetre
(pl.

súlyfürdő,

keszonbetegség, hegyi
betegség).

Közegellenállás.

Ismerje

Az áramló közegek energiája, a

jelenségét,
tudja,
hogy
a
közegellenállási erő sebességfüggő.

szél- és a vízi energia hasznosítása.

a

közegellenállás

Legyen tisztában a vízi és
szélenergia
jelentőségével,
hasznosításának
múltbeli
és
korszerű lehetőségeivel. A megújuló
energiaforrások

aktuális

hazai

hasznosítása.
Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, viszkozitás, felületi feszültség,

Kulcsfogalmak/
fogalmak

légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodinamikai
közegellenállás, szél- és vízienergia, szélerőmű, vízerőmű.

felhajtóerő,

A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező készség
fejlődése.
A

fejlesztés

A mozgástani alapfogalmak ismerete, grafikus feladatmegoldás. A newtoni
várt mechanika szemléleti lényegének elsajátítása: az erő nem a mozgás

eredményei a ciklus fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához szükséges.
végén
Egyszerű kinematikai és dinamikai feladatok megoldása.
A kinematika és dinamika mindennapi alkalmazása.
Folyadékok és gázok sztatikájának és áramlásának alapjelenségei és ezek
felismerése a gyakorlati életben.

10–11. évfolyam
A képzés második szakasza az elektrosztatika alapjelenségeit és fogalmait, az elektromos és a
mágneses mező fizikai objektumként való elfogadását, az áramokkal kapcsolatos alapismereteket és
azok gyakorlati alkalmazásait dolgozza fel.
Foglakozik a gázok makroszkopikus állapotjelzőivel, a hőtani alapfogalmakkal, annak ismeretével,
hogy gépeink működtetése, az élő szervezetek működése csak energia befektetése árán valósítható
meg, valamint mindennapi környezetünk hőtani vonatkozásaival, az energiatudatossággal.
A diákok megismerkednek a magasabb matematikai ismereteket igénylő mechanikai és
elektrodinamikai tartalmakkal (rezgések, indukció, elektromágneses rezgések, hullámok), valamint az
optikával és a modern fizika két nagy témakörével: a héj- és magfizikával, valamint a csillagászatasztrofizikával. A mechanika, az elektrodinamika és az optika esetében a jelenségek és a törvények
megismerésén, az érdekességeken és a gyakorlati alkalmazásokon túl fontos az alapszintű feladatés problémamegoldás. A modern fizikában a hangsúly a jelenségeken, a gyakorlati vonatkozásokon
van.
Az atommodellek fejlődésének bemutatása jó lehetőséget ad a fizikai törvények feltárásában alapvető
modellezés lényegének koncentrált bemutatására. Az atomszerkezetek megismerésén keresztül jól
összekapcsolható a fizikai és a kémiai ismeretanyag, illetve megtárgyalható a kémiai kötésekkel
összetartott kristályos és cseppfolyós anyagok mikroszerkezete és fizikai sajátságai közti kapcsolat.
Ez utóbbi témának fontos része a félvezetők tárgyalása.
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A magfizika tárgyalása az elméleti alapozáson túl magába foglalja a nukleáris technika kérdéskörét,
annak kockázati tényezőit is. A Csillagászat és asztrofizika fejezet a klasszikus csillagászati ismeretek
rendszerezése után a magfizikához jól kapcsolódó csillagszerkezeti és kozmológiai kérdésekkel
folytatódik. A fizika tematikus tanulásának záró éve döntően az ismeretek bővítését és rendszerezését
szolgálja, bemutatva a fizika szerepét a mindennapi jelenségek és a korszerű technika
értelmezésében, és hangsúlyozva a felelősséget környezetünk megóvásáért. A heti két órában tanult
fizika alapot ad, de önmagában nem elegendő a fizika érettségi vizsga letételéhez, illetve a szakirányú
(természettudományos és műszaki) felsőoktatásba történő bekapcsolódáshoz.
10–11. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret

Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér

7

A mozgó töltések – az egyenáram

13

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, gáztörvények

7

Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása –A molekuláris hőelmélet elemei

4

Energia, hő és munka – a hőtan főtételei

13

Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül – halmazállapot-változások

5

Mindennapok hőtana

4

Mechanikai rezgések, hullámok

11

Mágnesség és elektromosság – Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok-

11

Rádió, televízió, mobiltelefon – Elektromágneses rezgések, hullámok

4

Hullám- és sugároptika

10

Az atomok szerkezete

6

Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei

6

Csillagászat és asztrofizika elemei

8

Ismétlés és számonkérés 10. élvfolyamon

6

Ismétlés és számonkérés 11. évfolyamon

6

Összesen:

144

10. évfolyam
Tematikai egység

Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér

Előzetes tudás

Erő, munka, energia, elektromos töltés.

A

tematikai

egység

nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
7 óra

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A mező
jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. A
problémamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek, mindennapi
alkalmazások értelmezésével.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Elektrosztatikai alapjelenségek.
Elektromos kölcsönhatás.

Követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanuló ismerje az elektrosztatikus
alapjelenségeket, a pozitív és

Kémia: Elektron, proton,
elektromos töltés, az
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Elektromos töltés.

negatív

töltést,

tudjon

kísérleteket,
értelmezni.
Coulomb törvénye.
(A töltés mértékegysége.)
Az elektromos erőtér (mező).
Az elektromos mező,
kölcsönhatás közvetítője.

mint

a

Ismerje

polaritás,
molekulák
polaritása, fémes kötés,

a

mező

fogalmát,

és

létezését
fogadja
el
anyagi
objektumként. Tudja, hogy az

tér

Ismerje

erővonalakkal.

felépítése,

elektrosztatikus
kölcsönhatások,
kristályrácsok
szerkezete.

Az elektromos térerősség vektora, a
szemléltetése

atom

Ismerje a Coulomb-féle erőtörvényt.

elektromos
mező
töltés/töltések.

szerkezetének

egyszerű

jelenségeket

a

forrása/i

mezőt

a

jellemző

térerősséget, értse az erővonalak
jelentését.

A homogén elektromos mező.
Az elektromos mező munkája

Ismerje a homogén elektromos
mező fogalmát és jellemzését.

homogén mezőben.
Az elektromos feszültség fogalma.

Ismerje az elektromos feszültség
fogalmát.
Tudja, hogy a töltés mozgatása
során végzett munka nem függ az
úttól, csak a kezdeti és végállapotok

fémek

Kötés,

elektromos

vezetése.
Matematika:
alapműveletek,
egyenletrendezés,
számok normálalakja,
vektorok, függvények.
Technika,

életvitel

és

gyakorlat:
balesetvédelem,
földelés.

helyzetétől.
Legyen képes homogén elektromos
térrel kapcsolatos elemi feladatok
megoldására.
Töltés eloszlása fémes vezetőn.

Tudja, hogy a fémre felvitt töltések a

Jelenségek,
alkalmazások:

gyakorlati
légköri

felületen helyezkednek el.
Ismerje az elektromos megosztás, a

csúcshatás,

csúcshatás jelenségét, a Faraday-

villámhárító,
Faraday-kalitka,
árnyékolás. Miért véd az autó

kalitka és a villámhárító működését
és gyakorlati jelentőségét.

elektromosság,

karosszériája
a
villámtól?
Elektromos koromleválasztó.
A fénymásoló működése.
Kapacitás fogalma.

Ismerje a kapacitás fogalmát, a
síkkondenzátor terét.

A
síkkondenzátor
kapacitása.
Kondenzátorok kapcsolása.

Tudja

A kondenzátor energiája.

soros és párhuzamos kapcsolását.
Egyszerű kísérletek alapján tudja

Az elektromos mező energiája.

értelmezni,

értelmezni

hogy

kondenzátorok

a

feltöltött

kondenzátornak,
azaz
a
kondenzátor elektromos terének
energiája van.
Kulcsfogalmak/

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, potenciál,

fogalmak

kondenzátor, az elektromos tér energiája.
oldal 390 / 830

Órakeret
13 óra

Tematikai egység

A mozgó töltések – az egyenáram

Előzetes tudás

Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség, feszültség.

A

tematikai

Az egyenáram értelmezése, mint a töltések áramlása. Az elektromos áram
jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi és biológiai hatás).

egység

Az elméleten alapuló gyakorlati ismeretek kialakítása (egyszerű hálózatok
ismerete,
ezekkel
kapcsolatos
egyszerű
számítások,
telepek,

nevelési-fejlesztési
céljai

akkumulátorok, elektromágnesek, motorok). Az energiatudatos magatartás
fejlesztése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati

Követelmények

Kapcsolódási pontok

Az elektromos áram fogalma,
kapcsolata a fémes vezetőkben

A tanuló ismerje az elektromos
áram fogalmát, mértékegységét,

Kémia:
áram,

zajló töltésmozgással.
A zárt áramkör.

mérését.
Tudja,
egyenáramú

vezetés,
rácstípusok
tulajdonságai és azok

Jelenségek, alkalmazások: Volta-

feszültségét, pólusainak polaritását
nem elektromos jellegű belső

anyagszerkezeti
magyarázata.

oszlop,

folyamatok

Galvánelemek

alkalmazások, ismeretek

laposelem,

rúdelem,

napelem.

Ohm
törvénye,
feszültségmérés.

áram-

és

Fogyasztók (vezetékek) ellenállása.
Fajlagos ellenállás.
Ohm törvénye teljes áramkörre.
Elektromotoros

hogy
az
áramforrások

(gyakran

töltésátrendeződéssel járó kémiai
vagy más folyamatok) biztosítják.

működése,
elektromotoros erő.

Ismerje az elektromos áramkör
legfontosabb részeit, az áramkör

Ionos
elektromos

ábrázolását kapcsolási rajzon.

olvadékban
és
oldatban, elektrolízis.

Ismerje az elektromos ellenállás,
fajlagos
ellenállás
fogalmát,
mértékegységét
módját.

és

mérésének

Tudja Ohm törvényét. Legyen képes
erő,

kapocsfeszültség, a belső ellenállás
fogalma.

egyszerű

számításokat

végezni

Ohm törvénye alapján.

Az elektromos mező munkája az

Ismerje
a
telepet
elektromotoros erő és

áramkörben.
teljesítmény.

ellenállás fogalmát, Ohm törvényét
teljes áramkörre.

Az

Az

elektromos

Fogyasztók
a
fogyasztásmérés,

elektromos

áram

jellemző
a belső

hőhatása.

háztartásban,
az

energiatakarékosság lehetőségei.

Elektromos
elektromos

Tudja értelmezni az elektromos
áram teljesítményét, munkáját.

vegyületek
vezetése

Vas

mágneses

tulajdonsága.
Matematika:
alapműveletek,
egyenletrendezés,
számok normálalakja.
Technika,
gyakorlat:

életvitel és
Áram

biológiai
elektromos

hatása,
áram
a

háztartásban,
biztosíték,
fogyasztásmérők,

Legyen képes egyszerű számítások
elvégzésére. Tudja értelmezni a

balesetvédelem.
A világítás fejlődése és

fogyasztókon
teljesítményadatokat.

a korszerű
eszközök.

feltüntetett
Az

energiatakarékosság fontosságának
bemutatása.
oldal 391 / 830

Korszerű
háztartási

világítási

elektromos
készülékek,

Összetett hálózatok.

Tudja

Ellenállások kapcsolása. Az eredő
ellenállás fogalma, számítása.

alkalmazni ellenállás-kapcsolások
eredőjének számítása során.

a

hálózatok

törvényeit

Informatika:

Az áram vegyi hatása.

Tudja, hogy az elektrolitokban
mozgó ionok jelentik az áramot.

mikroelektronikai
áramkörök, mágneses

Az áram biológiai hatása.

Ismerje az elektrolízis

információrögzítés.

fogalmát,

energiatakarékosság.

néhány gyakorlati alkalmazását.
Értse, hogy az áram vegyi hatása
és az élő szervezeteket gyógyító és
károsító hatása között összefüggés
van.
Ismerje

az

alapvető

érintésvédelmi

elektromos

szabályokat

és

azokat a gyakorlatban is tartsa be.
Mágneses

mező

(permanens

Tudja bemutatni az áram mágneses

mágnesek

terét egyszerű kísérlettel.
Ismerje a tér jellemzésére alkalmas

mágnesek).
Permanens

kölcsönhatása, a mágnesek tere.

mágneses indukcióvektor fogalmát.

Az egyenáram mágneses hatása.

Legyen képes a mágneses és az
elektromos
mező
jellemzőinek

Áram és mágnes kölcsönhatása.
Egyenes
vezetőben
folyó

összehasonlítására,
hasonlóságok
és

egyenáram

bemutatására.

mágneses

terének

vizsgálata. A mágneses mezőt
jellemző indukcióvektor fogalma,

a
különbségek

Tudja értelmezni az áramra ható

mágneses indukcióvonalak.
A vasmag (ferromágneses közeg)

erőt mágneses térben.

szerepe
a
mágneses
hatás
szempontjából.
Az
áramjárta

Ismerje az egyenáramú
működésének elvét.

motor

vezetőre ható erő mágneses térben.
Az elektromágnes
alkalmazásai.

és

gyakorlati

Az elektromotor működése.
Lorentz-erő – mágneses tér hatása

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát és

mozgó szabad töltésekre.

tudja alkalmazni néhány jelenség
értelmezésére
(katódsugárcső,
ciklotron).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és
munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai (hő, kémiai,
biológiai, mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elektromotor.

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek,
gáztörvények
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Órakeret
7 óra

Előzetes tudás
A

tematikai

Hőmérséklet, hőmérséklet mérése. A gázokról kémiából tanult ismeretek.
egység

nevelési-fejlesztési
céljai

A hőtágulás jelenségének tárgyalása, mint a hőmérséklet mérésének
klasszikus alapjelensége. A gázok anyagi minőségtől független hőtágulásán
alapuló Kelvin féle „abszolút” hőmérsékleti skála bevezetése. Gázok
állapotjelzői közt fennálló összefüggések kísérleti és elméleti vizsgálata.

Problémák, jelenségek, gyakorlati

Követelmények

Kapcsolódási pontok

Ismerje
a
tanuló
a
hőmérsékletmérésre
leginkább

Kémia: a gáz fogalma
és az állapothatározók

néhány
hőmérő

közötti összefüggések:
Avogadro
törvénye,

működési elvét. Legyen gyakorlata
hőmérsékleti
grafikonok

moláris
térfogat,
abszolút, illetve relatív

olvasásában.

sűrűség.

Hőtágulás.
Szilárd anyagok lineáris, felületi és

Ismerje a hőtágulás jelenségét
szilárd anyagok és folyadékok

Matematika: a függvény

térfogati hőtágulása.
Folyadékok hőtágulása.

esetén.
Tudja
a
hőtágulás
jelentőségét a köznapi életben,

fogalma,
ábrázolás,

ismerje a víz különleges hőtágulási

egyenletrendezés,
exponenciális függvény.

alkalmazások, ismeretek
A
hőmérséklet,
hőmérsékleti skálák.

hőmérők,

elterjedt Celsius-skálát,
gyakorlatban
használt

sajátosságát.

grafikus

Gázok állapotjelzői, összefüggéseik.

Ismerje a tanuló a gázok alapvető

Boyle-Mariotte-törvény,
Gay–Lussac-törvények.

állapotjelzőit, az állapotjelzők közötti
páronként
kimérhető

Testnevelés és sport:
sport
nagy

összefüggéseket.

magasságokban,
sportolás a mélyben.

A Kelvin-féle gázhőmérsékleti skála.
Ismerje a Kelvin-féle hőmérsékleti
skálát és legyen képes a két
alapvető hőmérsékleti skála közti

Biológia-egészségtan:

átszámításokra. Tudja értelmezni az
abszolút nulla fok jelentését. Tudja,

betegség,
repülése.

hogy

a

gázok

döntő

átlagos körülmények
anyagi minőségüktől

között az
függetlenül

állapotjelzői
között
felírható
összefüggést, az állapotegyenletet
tudjon

ennek

segítségével

egyszerű feladatokat megoldani.
Az ideális gáz állapotegyenlete.

Tudja a gázok állapotegyenletét
mint az állapotjelzők közt fennálló
összefüggést.
Ismerje az izoterm, izochor és
izobár,
adiabatikus
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madarak

többsége

hasonló fizikai sajátságokat mutat.
Ismerje
az
ideális
gázok

és

keszonbetegség, hegyi

Földrajz:

széltérképek,

nyomástérképek,
hőtérképek, áramlások.

állapotváltozásokat.
Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati
hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izochor,

Kulcsfogalmak/
fogalmak

izoterm, izobár változás, Kelvin-skála.

Részecskék

Tematikai egység

rendezett

és

rendezetlen

mozgása

A molekuláris hőelmélet elemei

–

Órakeret
4 óra

Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyomása,
Előzetes tudás

rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai részecskék
tömege.
A gázok makroszkopikus jellemzőinek értelmezése a modell alapján, a

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

nyomás, hőmérséklet – átlagos kinetikus energia, „belső energia”. A
melegítés hatására fellépő hőmérséklet-növekedésnek és a belső energia

céljai

változásának a modellre alapozott fogalmi összekapcsolása révén a hőtan
főtételei megértésének előkészítése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Az ideális gáz kinetikus modellje.

Követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanuló ismerje a gázok univerzális

Kémia:

gázok

tulajdonságait

tulajdonságai,

ideális

magyarázó

részecske-modellt.
A

gáz

nyomásának

és

hőmérsékletének értelmezése.

Értse

a

gáz

nyomásának

gáz.
és

hőmérsékletének a modellből kapott
szemléletes magyarázatát.

Az ekvipartíció tétele, a részecskék

Ismerje

az

ekvipartíció-tételt,

szabadsági fokának fogalma.
Gázok
moláris
és
fajlagos

gázrészecskék átlagos kinetikus
energiája és a hőmérséklet közti

hőkapacitása.

kapcsolatot. Lássa, hogy a gázok

a

melegítése során a gáz energiája
nő,
a
melegítés
lényege
energiaátadás.
Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, ekvipartíció.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Órakeret

Tematikai egység

Energia, hő és munka – a hőtan főtételei

Előzetes tudás

Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet, melegítés.

13 óra

A hőtan főtételeinek tárgyalása során annak megértetése, hogy a
A

tematikai

egység

nevelési-fejlesztési
céljai

természetben lejátszódó folyamatokat általános törvények írják le. Az
energiafogalom általánosítása, az energiamegmaradás törvényének
kiterjesztése. A termodinamikai gépek működésének értelmezése, a
termodinamikai
hatásfok
korlátos
voltának
megértetése.
Annak
elfogadtatása, hogy energia befektetése nélkül nem működik egyetlen gép,
berendezés sem, örökmozgók nem léteznek. A hőtani főtételek univerzális (a
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természettudományokban általánosan érvényes) tartalmának bemutatása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati

Követelmények

Kapcsolódási pontok

Melegítés munkavégzéssel.

Tudja a tanuló, hogy a melegítés

Kémia:

(Az ősember tűzgyújtása.)

lényege energiaátadás, „hőanyag”

endoterm

nincs!

termokémia,
tétel, kötési

Hessenergia,

kialakítása.

Ismerje a tanuló a belső energia
fogalmát, mint a gázrészecskék

reakcióhő,
elektrolízis.

égéshő,

A belső energia megváltoztatása.

energiájának összegét. Tudja, hogy
a belső energia melegítéssel, vagy

Gyors és lassú égés,
tápanyag,

munkavégzéssel

energiatartalom

alkalmazások, ismeretek

A

belső

energia

fogalmának

egyaránt

változtatható.

Exoterm

és

folyamatok,

(ATP),

Ismerje a termodinamika I. főtételét

a
kémiai
reakciók
iránya,
megfordítható

mint
az
energiamegmaradás
általánosított megfogalmazását.

folyamatok,
egyensúlyok,

kémiai, biológiai példákon.

Az I. főtétel alapján tudja energetikai

Egyszerű számítások.

szempontból értelmezni a gázok
korábban
tanult
speciális

stacionárius
állapot,
élelmiszerkémia.

A termodinamika I. főtétele.
Alkalmazások

konkrét

fizikai,

kémiai

állapotváltozásait. Kvalitatív példák
alapján fogadja el, hogy az I. főtétel

Technika,
gyakorlat:

életvitel és
Folyamatos

általános természeti törvény, ami
fizikai, kémiai, biológiai, geológiai

technológiai
fejlesztések, innováció.

folyamatokra egyaránt érvényes.
Hőerőgép.
Gázzal végzett körfolyamatok.

Gázok körfolyamatainak elméleti
vizsgálata alapján értse meg a

Földrajz:

A hőerőgépek hatásfoka.
Az élő szervezet hőerőgépszerű

hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú
működésének alapelvét. Tudja,

megújuló
megújuló

működése.

hogy

fogalma.

a

hőerőgépek

hatásfoka

lényegesen kisebb, mint 100%.
Tudja kvalitatív szinten alkalmazni a
főtételt a gyakorlatban használt
hőerőgépek,
működő
modellek

és

a

nem
energia

Biológia-egészségtan:
az
„éltető
Nap”,
hőháztartás,

energetikai
magyarázatára.
Energetikai szempontból lássa a

öltözködés.

lényegi hasonlóságot a hőerőgépek

Magyar
nyelv
és
irodalom: Madách Imre.

és az élő szervezetek működése
között.
Az „örökmozgó” lehetetlensége.

környezetvédelem,

Tudja,

hogy

(energiabetáplálás
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„örökmozgó”
nélküli

Történelem, társadalmi
és

állampolgári

hőerőgép) nem létezhet!

ismeretek;

vizuális

A természeti folyamatok iránya.

Ismerje a reverzibilis és irreverzibilis
változások fogalmát. Tudja, hogy a

kultúra:
kitüntetett

A
Nap
szerepe a

A spontán
iránya,

természetben az irreverzibilitás a
meghatározó.

mitológiában
és
művészetekben.

Kísérleti

beruházás megtérülése,
megtérülési
idő,

termikus
a

folyamatok
folyamatok

megfordításának lehetősége.

tapasztalatok

alapján

lássa,
hogy
a
különböző
hőmérsékletű testek közti termikus

a
A

takarékosság.

kölcsönhatás iránya meghatározott:
a magasabb hőmérsékletű test

Filozófia; magyar nyelv

energiát ad át az alacsonyabb
hőmérsékletűnek; a folyamat addig

és irodalom: Madách:
Az ember tragédiája,

tart,

eszkimó szín.

amíg

a

hőmérsékletek

kiegyenlítődnek. A spontán folyamat
iránya csak energiabefektetés árán
változtatható meg.
A termodinamika II. főtétele.

Ismerje a hőtan II. főtételét és tudja,
hogy kimondása tapasztalati alapon
történik. Tudja, hogy a hőtan II.
főtétele általános természettörvény,
a
fizikán
túl
minden
természettudomány és a műszaki
tudományok is alapvetőnek tekintik.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Főtétel, hőerőgép, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül – halmazállapot-

Órakeret 7

változások

óra

Halmazállapotok szerkezeti jellemzői (kémia), a hőtan főtételei.
A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-változások
energetikai hátterének tárgyalása, bemutatása. A halmazállapotváltozásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek értelmezése a fizikában
és a társ-természettudományok területén is.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Követelmények

Kapcsolódási pontok

A halmazállapotok makroszkopikus

A tanuló tudja az anyag különböző

Matematika: a függvény

jellemzése,
energetikai
mikroszerkezeti értelmezése.

halmazállapotait (szilárd, folyadékés
gázállapot)
makroszkopikus

fogalma,
ábrázolás,

fizikai
tulajdonságaik
alapján
jellemezni. Lássa, hogy ugyanazon

egyenletrendezés.

anyag különböző halmazállapotai

Kémia: halmazállapotok

esetén
a
belsőenergia-értékek
különböznek,
a
halmazállapot

és
halmazállapotváltozások, exoterm és

megváltozása

endoterm

és
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energiaközlést

grafikus

folyamatok,

(elvonást) igényel.

kötési

Az olvadás és a fagyás jellemzői.
A
halmazállapot-változás

Ismerje
az
olvadás,
fagyás
fogalmát, jellemző paramétereit

képződéshő, reakcióhő,
üzemanyagok
égése,

energetikai értelmezése.

(olvadáspont, olvadáshő). Legyen
képes egyszerű kalorikus feladatok

elektrolízis.

Jelenségek, alkalmazások:

megoldására. Ismerje a fagyás és

A hűtés mértéke és a hűtési
sebesség
meghatározza
a

olvadás szerepét
életben.

Biológia-egészségtan: a
táplálkozás
alapvető

a

mindennapi

energia,

biológiai

megszilárduló
anyag
mikroszerkezetét és ezen keresztül sok

ökológia,
Nap”,

tulajdonságát.
Fontos
a
kohászatban, mirelit-iparban. Ha a

öltözködés.

hűlés túl gyors, nincs kristályosodás

Technika,
gyakorlat:

– az olvadék üvegként szilárdul
meg.

folyamatai,
az „éltető
hőháztartás,

életvitel és
folyamatos

technológiai

Párolgás és lecsapódás (forrás).
A párolgás (forrás), lecsapódás

Ismerje
a
párolgás,
forrás,
lecsapódás jelenségét, mennyiségi

fejlesztések, innováció.

jellemzői. Halmazállapot-változások

jellemzőit. Legyen képes egyszerű

a természetben. A halmazállapotváltozás energetikai értelmezése.

számítások
jelenségek

Földrajz:
környezetvédelem,

Jelenségek,
„kuktafazék”

hétköznapi
Ismerje

forráspont

alkalmazások:
működése

a
(a

nyomásfüggése),

a

elvégzésére,
felismerésére
életben
a

a
a

(időjárás).
forráspont

nyomásfüggésének

megújuló
megújuló

és

a

nem
energia

fogalma.

gyakorlati

párolgás hűtő hatása, szublimáció,
desztilláció,
szárítás,

jelentőségét és annak alkalmazását.
Legyen képes egyszerű kalorikus

csapadékformák.

feladatok megoldására számítással.

Kulcsfogalmak/

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, fagyás,

fogalmak

párolgás, lecsapódás, forrás).

Tematikai egység

Órakeret

Mindennapok hőtana

6 óra

Előzetes tudás
A

tematikai

egység

nevelési-fejlesztési
céljai

A fizika és a mindennapi jelenségek kapcsolatának, a fizikai ismeretek
hasznosságának tudatosítása. Kiscsoportos projektmunka otthoni, internetes
és könyvtári témakutatással, adatgyűjtéssel, kísérletezés tanári irányítással.
A csoportok eredményeinek bemutatása, megvitatása, értékelése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Feldolgozásra ajánlott témák:
Halmazállapot-változások

Kísérleti
munka
csoportmunkában,
a

a

természetben.
Korszerű fűtés,
lakásban.

hőszigetelés

Hőkamerás felvételek.

a

Kapcsolódási pontok
tervezése
feladatok

Technika, életvitel és
gyakorlat: takarékosság,

felosztása.

az

autók

hűtési

A kísérletek megtervezése, a
mérések elvégzése, az eredmények

rendszerének
védelme.

téli

rögzítése.
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Hogyan

készít

meleg

vizet

a

napkollektor.
Hőtan a konyhában.
Naperőmű.
A vízerőmű

és

a

Az

nyilvános

Történelem, társadalmi

bemutatása kiselőadások, kísérleti
bemutató formájában.

eredmények

és
állampolgári
ismeretek:
beruházás
megtérülése,
megtérülési idő.

hőerőmű

összehasonlító vizsgálata.
Az
élő
szervezet

mint

Biológia-egészségtan:

termodinamikai gép.

táplálkozás,

Az UV- és az
egészségügyi hatása.

IR-sugárzás

ökológiai

problémák.
hajszálcsövesség

Látszólagos
„örökmozgók”
működésének vizsgálata.

A

szerepe növényeknél, a
levegő páratartalmának
hatása az élőlényekre,
fagykár
a
gyümölcsösökben,
üvegházhatás,
vérnyomásra

a
ható

tényezők.
Magyar
nyelv
és
irodalom: Madách: Az
ember

tragédiája

(eszkimó szín).
Kulcsfogalmak/

A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai.

fogalmak
Órakeret

11

Tematikai egység

Mechanikai rezgések, hullámok

Előzetes tudás

A forgásszögek szögfüggvényei. A dinamika alapegyenlete, a rugó
erőtörvénye, kinetikus energia, rugóenergia, sebesség, hangtani jelenségek,

óra

alapismeretek.
A mechanikai rezgések tárgyalásával a
elektromágneses rezgések megértésének

váltakozó áramok és az
előkészítése. A rezgések

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

szerepének bemutatása a mindennapi életben. A mechanikai hullámok
tárgyalása. A rezgésállapot terjedésének és a hullám időbeli és térbeli

céljai

periodicitásának leírásával az elektromágneses hullámok megértését
alapozza meg. Hangtan tárgyalása a fizikai fogalmak és a köznapi
jelenségek összekapcsolásával.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Követelmények

Kapcsolódási pontok

A rugóra akasztott rezgő test

A tanuló ismerje a rezgő test

Matematika:

kinematikai vizsgálata.

jellemző paramétereit (amplitúdó,
rezgésidő, frekvencia).

függvények.

A rezgésidő meghatározása.

Ismerje és tudja grafikusan
ábrázolni a mozgás kitérés-idő,

Filozófia: az idő filozófiai
kérdései.
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periodikus

gyorsulás-idő

sebesség-idő,

A rezgés dinamikai vizsgálata.

függvényeit.
Tudja,
hogy a
rezgésidőt a test tömege és a

Informatika: az informatikai
eszközök
működésének

rugóállandó határozza meg.

alapja, az órajel.

Tudja, hogy a harmonikus rezgés
dinamikai

feltétele

a

lineáris

erőtörvény. Legyen képes felírni a
rugón
rezgő
test
mozgásegyenletét.
A

rezgőmozgás

energetikai

Legyen

képes

az

vizsgálata.

energiaviszonyok

kvalitatív

A mechanikai energiamegmaradás
harmonikus rezgés esetén.

értelmezésére a rezgés során.
Tudja, hogy a feszülő rugó
energiája
a
test
mozgási
energiájává alakul, majd újból
rugóenergiává. Ha a csillapító
hatások
elhanyagolhatók,
a
rezgésre érvényes a mechanikai
energia megmaradása.
Tudja, hogy a környezeti hatások
(súrlódás, közegellenállás) miatt a
rezgés csillapodik.
Ismerje a rezonancia jelenségét
és ennek gyakorlati jelentőségét.

A hullám fogalma, jellemzői.

A tanuló tudja, hogy a mechanikai
hullám a rezgésállapot terjedése
valamely

közegben,

miközben

anyagi részecskék nem haladnak
a hullámmal, a hullámban energia
terjed.
Hullámterjedés egy dimenzióban,

Kötélhullámok esetén értelmezze

kötélhullámok.

a

jellemző

mennyiségeket

(hullámhossz, periódusidő).
Ismerje a terjedési sebesség, a
hullámhossz
kapcsolatát.

és

a

periódusidő

Ismerje
a
longitudinális
és
transzverzális hullámok fogalmát.
Felületi hullámok.

Hullámkádas

Hullámok visszaverődése, törése.
Hullámok
találkozása,

értelmezze
a
hullámok
visszaverődését, törését.

állóhullámok.
Hullámok
interferenciája,

Tudja,
hogy
akadálytalanul

az

erősítés és a gyengítés feltételei.

kísérletek

alapján

a
hullámok
áthaladhatnak

egymáson.
Értse az interferencia jelenségét
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és értelmezze az erősítés és
gyengítés (kioltás) feltételeit.
Térbeli hullámok.

Tudja, hogy alkalmas frekvenciájú

Jelenségek: földrengéshullámok,
lemeztektonika.

rezgés állandósult hullámállapotot
(állóhullám) eredményezhet.

A hang mint a térben terjedő

Tudja, hogy a hang mechanikai

hullám.

rezgés,
ami
a
levegőben
longitudinális hullámként terjed.

A
hang
fizikai
jellemzői.
Alkalmazások: hallásvizsgálat.

Ismerje a hangmagasság, a
hangerősség,
a
terjedési

Hangszerek,

sebesség fogalmát.

a

zenei

hang

jellemzői.

Legyen képes
hangszer

Ultrahang és infrahang.

magyarázatára.
Ismerje az ultrahang

Zajszennyeződés fogalma.

legalább egy
működésének

infrahang fogalmát,
alkalmazását.

és

az

gyakorlati

Ismerje a hallás fizikai alapjait, a
hallásküszöb és a zajszennyezés
fogalmát.
Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hullámhossz,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

periódusidő, transzverzális hullám, longitudinális hullám, hullámtörés,
interferencia, állóhullám, hanghullám, hangsebesség, hangmagasság, hangerő,
rezonancia.

11. évfolyam

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Mágnesség és elektromosság –

Órakeret

Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok

16 óra

Mágneses tér, az áram mágneses hatása, feszültség, áram.
Az indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett erőtér közötti
lényeges szerkezeti különbség kiemelése. Az elektromágneses indukció
gyakorlati jelentőségének bemutatása. Energia hálózatok ismerete és az
energiatakarékosság fogalmának kialakítása a fiatalokban.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Követelmények

Kapcsolódási pontok

Az

A tanuló ismerje a mozgási indukció

Kémia:

elektromos

alapjelenségét,
Lorentz-erő

áram,
vezetés.

elektromos

elektromágneses

indukció

jelensége.

és

tudja azt a
segítségével

értelmezni.
A mozgási indukció.

Ismerje
a
jelenségét.

A nyugalmi indukció.
Váltakozó

feszültség

nyugalmi

indukció

Tudja értelmezni Lenz törvényét az
indukció jelenségeire.
keltése,

a

Értelmezze a váltakozó feszültség
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Matematika:
metrikus

trigonofüggvények,

függvény
transzformáció.

váltóáramú generátor elve (mozgási

keletkezését mozgásindukcióval.

Technika,

indukció mágneses térben forgatott
tekercsben).

Ismerje a szinuszosan váltakozó
feszültséget
és
áramot
leíró

gyakorlat:
biológiai

függvényt, tudja értelmezni a benne
szereplő mennyiségeket.

balesetvédelem,
elektromos
áram

Lenz törvénye.

Ismerje Lenz törvényét.

A váltakozó feszültség és áram
jellemző paraméterei.

Ismerje a váltakozó áram effektív
hatását
leíró
mennyiségeket

háztartásban, biztosíték,
fogyasztásmérők.

Ohm

törvénye

váltóáramú

hálózatban.

(effektív
feszültség,
teljesítmény).

áram,

Értse,

és

hogy

a

kondenzátor
viselkedik a

tekercs

Korszerű

életvitel
Az

és

áram
hatása,
a

elektromos

háztartási készülékek,
energiatakarékosság.

a

ellenállásként
váltakozó áramú

hálózatban.
Transzformátor.
Gyakorlati alkalmazások.

Értelmezze
működését

a
az

transzformátor
indukciótörvény

alapján.
Tudjon példákat a transzformátorok
gyakorlati alkalmazására.
Az önindukció jelensége.

Ismerje az önindukció jelenségét és
szerepét a gyakorlatban.

Az elektromos energiahálózat.
A
háromfázisú
energiahálózat

Ismerje
energia

jellemzői.

megvalósítását,

Az energia szállítása az erőműtől a
fogyasztóig.

energiahálózat
felépítését
működésének alapjait.

a hálózati elektromos
előállításának gyakorlati
az

elektromos
és

Távvezeték, transzformátorok.
Ismerje

az

elektromos

Az elektromos energiafogyasztás
mérése.

energiafogyasztás mérésének fizikai
alapjait, az energiatakarékosság

Az

gyakorlati lehetőségeit a köznapi

energiatakarékosság

lehetőségei.

életben.

Tudomány- és technikatörténet.
Jedlik Ányos, Siemens szerepe.
Ganz, Diesel mozdonya.
A transzformátor magyar feltalálói.
Kulcsfogalmak/

Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú generátor,

fogalmak

váltóáramú elektromos hálózat.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Rádió, televízió, mobiltelefon –
Elektromágneses rezgések, hullámok

Órakeret 8
óra

Elektromágneses indukció, önindukció, kondenzátor, kapacitás, váltakozó
áram.
oldal 401 / 830

Az

elektromágneses

sugárzások

fizikai

hátterének

bemutatása.

Az

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

elektromágneses hullámok spektrumának bemutatása, érzékszerveinkkel,
illetve műszereinkkel érzékelt egyes spektrum-tartományai jellemzőinek

céljai

kiemelése. Az információ elektromágneses úton történő továbbításának
elméleti és kísérleti megalapozása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Az

elektromágneses

rezgőkör,

elektromágneses rezgések.
Elektromágneses

hullám,

hullámjelenségek.
Jelenségek,

gyakorlati

alkalmazások: információtovábbítás
elektromágneses hullámokkal.

Követelmények
A

Kapcsolódási pontok

tanuló

ismerje

az

Ismerje az elektromágneses hullám

eszközök,

fogalmát,
tudja,
elektromágneses

információtovábbítás
üvegszálas
kábelen,

fénysebességgel

hogy
az
hullámok
terjednek,

a

terjedéshez nincs szükség közegre.
Távoli,
rezonanciára
hangolt
között
hullámok

lehetséges
nélkül.

levegőben,
az
információ tárolásának
lehetőségei.

az
révén

Biológia-egészségtan:

fémes
Az

élettani
hatások,
a
képalkotó diagnosztikai

információtovábbítás új útjai.
Az elektromágneses spektrum.
Jelenségek,
gyakorlati

Ismerje
hullámok

alkalmazások:
hőfénykép,

osztható spektrumát és az egyes
tartományok jellemzőit.

az
elektromágneses
frekvenciatartományokra

rádiótávcső.
hullámok

és

gyakorlat:
kommunikációs

energiaátvitel
összeköttetés

Az
elektromágneses
gyakorlati alkalmazása.

életvitel

elektromágneses
rezgőkör
felépítését és működését.

rezgőkörök
elektromágneses

röntgenteleszkóp,

Technika,

Tudja, hogy az elektromágneses
hullámban energia terjed.

eljárások, a megelőzés
szerepe.
Informatika:
információtovábbítás
jogi
szabályozása,
internetjogok
és
-szabályok.

Jelenségek,
gyakorlati
alkalmazások: a rádiózás fizikai

Legyen képes példákon bemutatni

Vizuális

alapjai. A tévéadás és -vétel elvi

az

alapjai.
A
GPS
műholdas
helymeghatározás. A mobiltelefon.

gyakorlati alkalmazását.

Képalkotó
eljárások
alkalmazása a digitális

elektromágneses

hullámok

kultúra:

művészetekben,
művészi reprodukciók.

A mikrohullámú sütő.

A média szerepe.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Elektromágneses rezgőkör,
elektromágneses spektrum.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

rezgés, rezonancia,

Hullám- és sugároptika

elektromágneses

hullám,

Órakeret
14 óra

Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, elektromágneses
spektrum.
A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullámokról
tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt szerepének
oldal 402 / 830

céljai

tudatosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök működésének
értelmezése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
A fény
hullám.

mint

elektromágneses

Jelenségek,
alkalmazások:

a

fényforrás, a
alkalmazása.

gyakorlati
lézer
mint

lézer

sokirányú

Követelmények

Kapcsolódási pontok

Tudja a tanuló,
elektromágneses
elektromágneses
meghatározott

hogy a
hullám,

fény
az

Biológia-egészségtan: A
szem és a látás, a szem

spektrum

egy

egészsége. Látáshibák
és korrekciójuk.

frekvenciatartományához tartozik.

Az
energiaátadás
szerepe a gyógyászati

Tudja a vákuumbeli fénysebesség

alkalmazásoknál, a fény

A fény terjedése, a vákuumbeli
fénysebesség.

értékét és azt, hogy mai tudásunk
szerint ennél nagyobb sebesség

élettani
napozásnál.

A történelmi
terjedési

nem létezhet (határsebesség).

szerepe
gyógyászatban

kísérletek a fény
sebességének

meghatározására.

és

a
a

megfigyelésben.

A fény visszaverődése, törése új
közeg határán (tükör, prizma).

Ismerje
a
kapcsolatos

fény
terjedésével
geometriai
optikai

alapjelenségeket
törés)
Interferencia,

hatása
A fény

polarizáció

(optikai

rés, optikai rács).

(visszaverődés,

Ismerje a fény hullámtermészetét
bizonyító legfontosabb kísérleti
jelenségeket
(interferencia,
polarizáció), és értelmezze azokat.

A fehér fény színekre bontása.

Tudja értelmezni
összetett voltát.

a

fehér

fény

Magyar

nyelv

és

irodalom;
mozgóképkultúra

és

médiaismeret: A fény
szerepe. Az Univerzum
megismerésének
irodalmi és művészeti
vonatkozásai, színek a
művészetben.

Prizma és rács színkép.
A

fény

kettős

természete.

Ismerje

a

fény

Fényelektromos hatás – Einstein-

részecsketulajdonságára

utaló

féle foton elmélete.
Gázok vonalas színképe.

fényelektromos kísérletet, a foton
fogalmát, energiáját.
Legyen
képes
egyszerű
számításokra a foton energiájának
felhasználásával.

A geometriai optika alkalmazása.
Képalkotás.

Ismerje
a
geometriai
legfontosabb alkalmazásait.

Jelenségek,
alkalmazások:

Értse a leképezés fogalmát, tükrök,
lencsék képalkotását. Legyen képes

gyakorlati

optika

a látás fizikája, a szivárvány. Optikai

egyszerű

kábel,
spektroszkóp.
A
hagyományos
és
a
digitális

tudja alkalmazni a leképezési
törvényt
egyszerű
számításos

képszerkesztésekre

fényképezőgép működése. A lézer
mint a digitális technika eszköze

feladatokban.
Ismerje és értse a gyakorlatban

(CD-írás, -olvasás, lézernyomtató).
A 3D-s filmek titka. Légköroptikai

fontos optikai eszközök (egyszerű
nagyító,
mikroszkóp,
távcső),
oldal 403 / 830

és

Vizuális
kultúra:
a
fényképezés
mint
művészet.

jelenségek (szivárvány, lemenő nap

szemüveg, működését.

vörös színe).

Legyen képes egyszerű
kísérletek elvégzésére.

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás,
interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalkotás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Órakeret
10 óra

Tematikai egység

Az atomok szerkezete

Előzetes tudás

Az anyag atomos szerkezete.

A

tematikai

Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztalatokon
(súlyviszonytörvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában alapvető

egység

modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek változásain
keresztül. A kvantummechanikai atommodell egyszerűsített, képszerű

nevelési-fejlesztési
céljai

bemutatása. A műszaki-technikai szempontból alapvető félvezetők
sávszerkezetének, kvalitatív, kvantummechanikai szemléletű megalapozása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Az

optikai

anyag

atomos

felismerésének

Követelmények

felépítése

Ismerje

történelmi

létezésére

folyamata.

a

Kapcsolódási pontok

tanuló

az

utaló

atomok

Kémia:

az

anyag

korai

szerkezetéről

alkotott

természettudományos
tapasztalatokat, tudjon meggyőzően

elképzelések,
változásukat

a
előidéző

érvelni az atomok létezése mellett.

kísérleti tények és a
belőlük
levont

A
modern
atomelméletet
megalapozó felfedezések.

Értse
az
elképzelések

A korai atommodellek.
Az elektron felfedezése: Thomson-

fejlődését:
a
modell
kísérleteken, méréseken

modell.
Az
atommag

azok eredményeit magyarázza; új, a
modellel már nem értelmezhető,

értelmezése.

azzal ellentmondásban álló kísérleti

Matematika: folytonos
és diszkrét változó.

Rutherford-modell.

felfedezése:

atomról
alkotott
(atommodellek)
mindig
alapul,

tapasztalatok esetén új modell
megalkotására van szükség.

Bohr-féle atommodell.

következtetések,
a
periódusos
rendszer
elektronszerkezeti

Mutassa
be
a
modellalkotás
lényegét Thomson és Rutherford

Filozófia:

ókori

görög

bölcselet;

az

anyag

modelljén, a modellt megalapozó és
megdöntő kísérletek, jelenségek

mélyebb
megismerésének

alapján.

hatása
gondolkodásra,

Ismerje a Bohr-féle atommodell
kísérleti alapjait (spektroszkópia,
Rutherford-kísérlet).
Legyen képes összefoglalni
modell

lényegét

és

a

bemutatni,

mennyire alkalmas az a gázok
vonalas színképének értelmezésére
és a kémiai kötések magyarázatára.
oldal 404 / 830

a
a

tudomány
felelősségének
kérdései,
megismerhetőség
határai és korlátai.

a

Az

elektron

kettős

természete,

Ismerje

az

elektron

de Broglie-hullámhossz.

hullámtermészetét
igazoló
elektroninterferencia-kísérletet.

Alkalmazás: az elektronmikroszkóp.

Értse,
hogy
az
elektron
hullámtermészetének
ténye
új
alapot ad a mikrofizikai jelenségek
megértéséhez.

A kvantummechanikai atommodell.

Tudja, hogy a kvantummechanikai
atommodell
az
elektronokat
hullámként írja le. Tudja, hogy az
elektronok impulzusa és helye
egyszerre nem mondható meg
pontosan.

Fémek elektromos vezetése.
Jelenség: szupravezetés.

Legyen kvalitatív képe a fémek
elektromos
ellenállásának
klasszikus értelmezéséről.

Félvezetők szerkezete és vezetési
tulajdonságai.

A kovalens kötésű kristályok
szerkezete alapján értelmezze a

Mikroelektronikai alkalmazások:

szabad töltéshordozók
tiszta félvezetőkben.

dióda, tranzisztor, LED, fényelem

Ismerje a szennyezett félvezetők

stb.

elektromos tulajdonságait.
Tudja magyarázni a p-n átmenetet.

keltését

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, Bohr-modell,
Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félvezetők.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Órakeret

Tematikai egység

Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei

Előzetes tudás

Atommodellek, Rutherford-kísérlet, rendszám, tömegszám, izotópok.

A

tematikai

A magfizika alapismereteinek bemutatása a XX. századi történelmi
események, a nukleáris energiatermelés, a mindennapi életben történő

egység

széleskörű alkalmazás és az ezekhez kapcsolódó nukleáris kockázat
kérdéseinek szempontjából. Az ismereteken alapuló energiatudatos

nevelési-fejlesztési
céljai

szemlélet kialakítása. A betegség felismerése és a terápia során fellépő
reális kockázatok felelős vállalásának megértése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Az

8 óra

atommag

tömegszám,

alkotórészei,

A

tanuló

ismerje

Kapcsolódási pontok
az

atommag

Kémia:

Atommag,
neutron,

jellemzőit (tömegszám, rendszám)

proton,

neutronszám.

és a mag alkotórészeit.

Az erős kölcsönhatás.

Ismerje az atommagot összetartó

rendszám, tömegszám,
izotóp,
radioaktív

magerők,
az
ún.
„erős
kölcsönhatás” tulajdonságait. Tudja

izotópok
alkalmazásuk,

kvalitatív szinten értelmezni a mag

radioaktív

Stabil
atommagok
magyarázata.

rendszám,

Követelmények

létezésének

oldal 405 / 830

és
bomlás.

Magreakciók.

kötési energiáját, értse a neutronok

Hidrogén,

szerepét a mag stabilizálásában.
Ismerje a tömegdefektus jelenségét

magfúzió.

és kapcsolatát a kötési energiával.

Biológia-egészségtan: a
sugárzások
biológiai

Tudja értelmezni a fajlagos kötési
energia-tömegszám

grafikont,

és

ehhez kapcsolódva tudja értelmezni
a lehetséges magreakciókat.
A radioaktív bomlás.

a fajtanemesítésben a
mutációk
révén;
a

megkülönböztetésük

sugárzások hatása.

kísérleti

Ismerje a felezési idő fogalmát és
ehhez
kapcsolódóan
tudjon
egyszerű feladatokat megoldani.
Legyen tájékozott a természetben
előforduló
radioaktivitásról,
a
radioaktív
izotópok
bomlásával
kapcsolatos
bomlási
sorokról.

előidézése
radioaktív

Földrajz:
energiaforrások,

atomenergia szerepe a
világ
energiatermelésében.
Történelem, társadalmi

a

radioaktív

kormeghatározási
lényegét.

módszer

és Nagaszakira ledobott

Legyen fogalma a radioaktív
izotópok mesterséges előállításának

két
története,

atombomba
politikai

lehetőségéről és tudjon példákat a

háttere,
későbbi
következményei.

mesterséges radioaktivitás néhány
gyakorlati
alkalmazására
a

Einstein; Szilárd Leó,
Teller Ede és Wigner

gyógyászatban
gyakorlatban.

Jenő, a világtörténelmet

és

a

műszaki

Ismerje az urán–235 izotóp spontán

formáló
tudósok.

hasadásának jelenségét. Tudja
értelmezni a hasadással járó

Filozófia;

A láncreakció fogalma, létrejöttének

energia-felszabadulást.
Értse a láncreakció lehetőségét és

tudomány
felelősségének

feltételei.

létrejöttének feltételeit.

kérdései.

Az atombomba.

Értse az atombomba működésének
fizikai alapjait és ismerje egy

Matematika:

Maghasadás.
Tömegdefektus,
egyenértékűség.

tömeg-energia

esetleges nukleáris háború globális
pusztításának veszélyeit.
Az atomreaktor és az atomerőmű.

az

és
állampolgári
ismeretek: a Hirosimára

Ismerje

Mesterséges radioaktív izotópok
előállítása és alkalmazása.

hatásai; a sugárzás
szerepe az evolúcióban,

Ismerje a radioaktív bomlás típusait,
a radioaktív sugárzás fajtáit és
módszereit. Tudja, hogy a radioaktív
sugárzás
intenzitása
mérhető.

A természetes radioaktivitás.

hélium,

Ismerje az ellenőrzött láncreakció
fogalmát,
tudja,
atomreaktorban

hogy
az
ellenőrzött

láncreakciót valósítanak meg és
használnak
energiatermelésre.
oldal 406 / 830

magyar

etika:

a

valószínűség-számítás.

Értse az atomenergia szerepét az
emberiség
energiafelhasználásában,

növekvő
ismerje

előnyeit és hátrányait.
Magfúzió.

Legyen tájékozott arról, hogy a
csillagokban magfúziós folyamatok
zajlanak,
ismerje
a
Nap
energiatermelését biztosító fúziós
folyamat lényegét.
Tudja, hogy a H-bomba pusztító
hatását
során

mesterséges
felszabaduló

magfúzió
energiája

biztosítja. Tudja, hogy a békés
energiatermelésre
használható,
ellenőrzött magfúziót még nem
sikerült megvalósítani, de ez lehet a
jövő perspektivikus energiaforrása.
A radioaktivitás kockázatainak leíró

Ismerje

a

kockázat

fogalmát,

bemutatása.

számszerűsítésének módját
annak valószínűségi tartalmát.

Sugárterhelés, sugárvédelem.

Ismerje a sugárvédelem fontosságát
és a sugárterhelés jelentőségét.

és

Kulcsfogalmak/

Magerő, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, radioaktivitás, magfúzió,

fogalmak

láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor.

Órakeret
10 óra

Tematikai egység

Csillagászat és asztrofizika elemei

Előzetes tudás

A földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygómozgás törvényei, a
gravitációs erőtörvény.
Annak bemutatása, hogy a csillagászat, a megfigyelési módszerek gyors

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

fejlődése révén, a XXI. század vezető tudományává vált. A világegyetemről
szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség felismerje a helyét a

céljai

kozmoszban, miközben minden eddiginél magasabb szinten meggyőzően
igazolják az égi és földi jelenségek törvényeinek azonosságát.

Problémák, jelenségek, gyakorlati

Követelmények

Kapcsolódási pontok

Leíró csillagászat.
Problémák:

A tanuló legyen képes tájékozódni a
csillagos égbolton.

Történelem, társadalmi
és
állampolgári

a csillagászat kultúrtörténete.
Geocentrikus
és
heliocentrikus

Ismerje
a
csillagászati
helymeghatározás alapjait. Ismerjen

ismeretek: Kopernikusz,
Kepler,
Newton

világkép.

néhány

munkássága.

Asztronómia és asztrológia.
Alkalmazások:

képes
azokat
megtalálni
az
égbolton. Ismerje a Nap és a Hold

napfogyatkozások
szerepe
az
emberi

hagyományos és új csillagászati

égi mozgásának jellemzőit, értse a

kultúrában,

alkalmazások, ismeretek

csillagképet

oldal 407 / 830

és

legyen

A

a

Hold

műszerek.

Hold fázisainak változását, tudja

„képének”

Űrtávcsövek.
Rádiócsillagászat.

értelmezni
a
napfogyatkozásokat.

a múltban.

Égitestek.

A Naprendszer és a Nap.

hold-

és

értelmezése

Tájékozottság szintjén ismerje a
csillagászat
megfigyelési

Földrajz: a Föld forgása
és keringése, a Föld

módszereit az egyszerű távcsöves
megfigyelésektől az űrtávcsöveken

forgásának
következményei

át a rádió-teleszkópokig.

(nyugati szelek öve), a

Ismerje a legfontosabb égitesteket
(bolygók,
holdak,
üstökösök,

Föld belső szerkezete,
földtörténeti

kisbolygók és aszteroidák, csillagok
és csillagrendszerek, galaxisok,

katasztrófák,
kráterbecsapódás

galaxishalmazok)

legfontosabb jellemzőit.

keltette
alakzatok.

Legyenek ismeretei a mesterséges
égitestekről és azok gyakorlati

Biológia-egészségtan: a
Hold és az ember

jelentőségéről a tudományban és a
technikában.

biológiai ciklusai, az élet
feltételei.

és

azok

felszíni

Ismerje a Naprendszer jellemzőit, a
keletkezésére
vonatkozó
tudományos elképzeléseket.

Kémia:

Tudja, hogy a Nap csak egy az

elemek keletkezése.

átlagos csillagok közül, miközben a
földi
élet
szempontjából
meghatározó jelentőségű. Ismerje a
Nap legfontosabb jellemzőit:
a Nap szerkezeti felépítését, belső,
energiatermelő
folyamatait
és

rendszer,

Magyar
irodalom;

a

periódusos
a

kémiai

nyelv

és

mozgóképkultúra
médiaismeret:

és
„a

csillagos ég alatt”.

sugárzását, a Napból a Földre
érkező
energia
(napállandó).
Csillagrendszerek, Tejútrendszer és
galaxisok.

mennyiségét

kérdései.

Legyen tájékozott a csillagokkal
kapcsolatos
legfontosabb
tudományos ismeretekről. Ismerje a

A csillagfejlődés:
a
csillagok

szerkezete,

gravitáció és az energiatermelő
nukleáris folyamatok meghatározó

energiamérlege és keletkezése.
Kvazárok, pulzárok; fekete lyukak.

szerepét a csillagok kialakulásában,
„életében” és megszűnésében.

A kozmológia alapjai.

Legyenek alapvető ismeretei az

Problémák, jelenségek:
a kémiai anyag (atommagok)

Univerzumra
tudományos

kialakulása.
Perdület a Naprendszerben.

Ismerje az ősrobbanásra
Világegyetem
tágulására

Nóvák és szupernóvák.
A földihez hasonló élet, kultúra

csillagászati méréseket. Ismerje az
Univerzum korára és kiterjedésére

vonatkozó aktuális
elképzelésekről.
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Filozófia: a kozmológia

és a
utaló

esélye és keresése, exobolygók

vonatkozó becsléseket, tudja, hogy

kutatása.
Gyakorlati alkalmazások:

az Univerzum gyorsuló ütemben
tágul.

műholdak,
hírközlés és meteorológia,
GPS,
űrállomás,
holdexpediciók,
bolygók kutatása.
Kulcsfogalmak/

Égitest,

csillagfejlődés,

fogalmak

Naprendszer, űrkutatás.

csillagrendszer,

ősrobbanás,

táguló

világegyetem,

Az elektrosztatika alapjelenségei és fogalmai, az elektromos és a mágneses
mező fizikai objektumként való elfogadása. Az áramokkal kapcsolatos
alapismeretek és azok gyakorlati alkalmazásai, egyszerű feladatok megoldása.
A gázok makroszkopikus állapotjelzői és összefüggéseik, az ideális gáz
golyómodellje, a nyomás és a hőmérséklet kinetikus értelmezése golyómodellel.
Hőtani alapfogalmak, a hőtan főtételei, hőerőgépek. Annak ismerete, hogy
gépeink működtetése, az élő szervezetek működése csak energia befektetése
árán valósítható meg, a befektetett energia jelentős része elvész, a működésben
nem hasznosul, „örökmozgó” létezése elvileg kizárt. Mindennapi környezetünk
hőtani vonatkozásainak ismerete.
Az energiatudatosság fejlődése.
A mechanikai fogalmak bővítése a rezgések és hullámok témakörével, valamint

A fejlesztés várt
a forgómozgás és a síkmozgás gyakorlatban is fontos ismereteivel.
eredményei a két
Az elektromágneses indukcióra épülő mindennapi alkalmazások fizikai
évfolyamos
ciklus
alapjainak ismerete: elektromos energiahálózat, elektromágneses hullámok.
végén
Az optikai jelenségek értelmezése hármas modellezéssel (geometriai optika,
hullámoptika, fotonoptika). Hétköznapi optikai jelenségek értelmezése.

A modellalkotás jellemzőinek bemutatása az atommodellek fejlődésén.
Alapvető ismeretek a kondenzált anyagok szerkezeti és fizikai tulajdonságainak
összefüggéseiről.
A magfizika elméleti ismeretei alapján a korszerű

nukleáris

technikai

alkalmazások értelmezése. A kockázat ismerete és reális értékelése.
A csillagászati alapismeretek felhasználásával Földünk elhelyezése
Univerzumban, szemléletes kép az Univerzum térbeli, időbeli méreteiről.

az

A csillagászat és az űrkutatás fontosságának ismerete és megértése.
Képesség önálló ismeretszerzésre, forráskeresésre, azok szelektálására és
feldolgozására.

Földrajz (Vendéglátóipar ágazatban)
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A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,
eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának középpontjában a
földrajztudomány, valamint a társföldtudományok (geológia, meteorológia, geofizika, planetológia)
által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok
kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak, lokális, regionális és globális
szinten egyaránt, különös tekintettel a fenntarthatóságra.
A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi,
regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de
állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez
megköveteli az erőforrásokkal való észszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden jelenséget és
folyamatot tér- és időbeli változásában, folytonos átalakulásában mutat be, megláttatva azok okait és
lehetséges következményeit. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős magatartása a szűkebb és
a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A globalizálódó gazdasági, társadalmi és
környezeti folyamatok értékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész
bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, az ebből fakadó, szintén világméretű
természeti és társadalmi problémákat úgy, hogy egyben használható támpontokat kapjanak e
problémák megoldásainak következő évtizedekben várható irányaihoz is.
A tartalmi elemek feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkről megszerzett ismeretek bővítése
mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A különféle szóbeli és
írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi
kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmigazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a
nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy
közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő nemzedékek
számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti
magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A más
anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő
kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció
fejlődését.
A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások
feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományos szemlélet és gondolkodásmód
kialakulásához. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmigazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos
tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása
elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanításitanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és -feldolgozás képességének
fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A tanításitanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig tartó
tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalomföldrajzi jellemzőinek bemutatásával
a műveltségi terület elősegíti a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink társadalmigazdasági folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a
gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá
válhassanak.
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A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka
világában, illetve felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az
iskolából kilépő tanulók képesek legyenek a felelős döntéshozatalra az állampolgári szerep
gyakorlása során.
Az egyes tartalmi egységek végén található fogalmak, illetve topográfiai követelmények az általános
iskolában elsajátított tananyagra épülnek, és feltételezik azok ismeretét, az ott megnevezettek közül
csak a szakgimnáziumi tananyag feldolgozása szempontjából meghatározó jelentőségű fogalmakat
ismételtük meg. Ezek újbóli felsorolása a fogalmak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő –
tartalmi-szemléleti elmélyítésére utal.
9. évfolyam
Tematikai
egység/
A Föld kozmikus környezete
Fejlesztési cél

Órakeret 9
óra

A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következményei
Előzetes tudás

(napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a
térbeli és az időbeli nagyságrendekben.
A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépítéséről
alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének megértésén keresztül.
A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes
elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) nagyságrendjéről.
Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők

A tematikai egység
felismertetésével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A
nevelési-fejlesztési
rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében megfigyelhető
céljai
törvényszerűségek felismerésével.
A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek felismertetése,
bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése.
A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség megvilágítása
az asztrológia (csillagjóslás) példáján.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A csillagászati ismeretek fejlődése
A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás törvényszerűségei.

Történelem, társadalmi
és
állampolgári

A

csillagképek

látszólagosságának

megértése,

néhány

ismertebb ismeretek:

csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete.

az ó- és a középkor
tudományos

A Világegyetem
gondolkodása.
A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a Naprendszer
kapcsolata és méretei.
A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos

Magyar
legfontosabb elméletek irodalom:

bemutatása. A csillagfejlődés áttekintése.

nyelv

és

mitológia.

A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatásának új eredményei.
A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égitestek
osztályozása.
A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatása.

Matematika:
logika,
matematikai

A naptevékenység földi hatásai példák alapján.
eszközhasználat.
A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók jellemzőinek
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összehasonlítása, a törpebolygó mint égitesttípus magyarázata, kisbolygók,
üstökösök, meteorok, meteoritok jellemzése.

Informatika:
digitális

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében
információforrások
Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek, űrkutatás használata, informatikai
magyar vonatkozású eredményeinek megismerése.
A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.

eszközök használata.

A Föld mint égitest
A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményeinek
összekapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal.
A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás összekapcsolása, a
helyi és a zónaidő megkülönböztetése, gyakorlat jelentőségük belátása,
alkalmazása egyszerű számítások során.
A Vénusz, a Mars és a Föld felszíni és légköri folyamatainak
összehasonlítása.
A Hold
Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a fogyatkozások
kialakulásának magyarázata.
a holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött információk
alapján.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, kőzetbolygó
(Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), tengely körüli forgás,
keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és zónaidő, holdfázis, nap- és
holdfogyatkozás, űrállomás.

Tematikai
egység/
A földi tér ábrázolása
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Órakeret 8
óra

A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti
térképolvasás.
A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat
segítségével.
A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kialakítása

A tematikai egység különböző típusú térképek információforrásként való használatában (közölt
nevelési-fejlesztési
információk felismerése, értelmezése, felhasználása).
céljai

A

modern

technikai

rendszerek

szerepének

bemutatása

a

megismerésében és gyakorlati célok megvalósításában.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A térkép

Matematika:

A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei.
arányszámítás,
A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a mértékegységek.
legelterjedtebb
vetülettípusok
alkalmazhatóságuk korlátai.

és

jellemzőik

összehasonlítása,
Informatika:
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Föld

A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a domborzat adat,

információ,

háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei.
Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése.

adatbázis,
digitális
információforrások

Tájékozódás a térképen és a térképpel

használata, informatikai
eszközök használata.

Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcsolódó
számítási feladatok megoldása különböző méretarányú térképeken.
Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat használatával.
A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek
alkalmazása mindennapi tájékozódási helyzetekben.
Távérzékelés és térinformatika
A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, földmegfigyelő
műhold-családok; a műholdfelvételek típusai és alkalmazásuk lehetőségei,
földi képződmények, jelenségek azonosítása műholdfelvételeken.
A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs rendszer
(GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli adatbázisok példáin.
Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinformatikai
rendszerek mindennapi életben való sokoldalú felhasználhatóságára (pl.
veszély előrejelzése, környezet károsodásának felismerése).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, közepesés nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal,
helymeghatározás, távérzékelés.

Tematikai
egység/
A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai
Fejlesztési cél

Órakeret
15 óra

A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az óceánok
Előzetes tudás

elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről. Az alapvető
domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik ismerete. A leggyakoribb
hazai üledékes és vulkáni kőzetek.
A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rendszer
bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző
körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával.
Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az események

A tematikai egység
sorrendiségének felismerése révén.
nevelési-fejlesztési
A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek véges
céljai
hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és szemlélet kialakítása,
amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok és az egymással
ütköző érdekek felismerésére révén hozzájárul, a tanultakat felhasználni
képes, megalapozott érvelés iránti igény kialakulásához.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele
A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában Matematika:
megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.
térbeli
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mozgások

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.

elképzelése

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei

időegységek,
időtartammérés.

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfontosabb
tulajdonságainak összehasonlítása.
A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző Magyar
nyelv
és
folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alapján; irodalom: szövegelemek
folyamatábrák elemzése és készítése.

időrendjének

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének törvényszerűségei; a felismerése.
földrengések következményei, a cunami.
A földrengések előrejelzésének lehetőségei
mérséklésének lehetőségei példák alapján,

és korlátai; a károk Etika:
a társadalom felelős az erőforrásokkal való

alkalmazkodása a földrengésveszélyes zónákban; a nemzetközi etikus
segítségnyújtás szerepének bemutatása konkrét példa alapján.
egyéni

és

gazdálkodás,
társadalmi

A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása; a érdek.
vulkánosság típusai, összefüggésük
magyarázó ábrák elemzése.
Az ütköző kőzetlemez-szegélyek
összehasonlítása.
Mélytengeri

a kőzetlemez-szegélytípusokkal;
Informatika:
mentén
árok,

lejátszódó
peremi

folyamatok digitális
medence, információforrások

ülédékfelhalmozódás, szigetív, hegységképződés (orogenezis).
használata, informatikai
A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló munkájának eszközök használata.
kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és óceáni példák alapján.
Ásványkincsek
A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a kőzetek
csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó főbb kőzettípusok
jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés.
A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen (pl.
terméskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cserép).
Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori
ércásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes
ércképződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák
alapján.
Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének keletkezésének
folyamata, gazdasági jelentőségük változása.
A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti
problémák.
A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a fenntarthatóság
kapcsolatának szemléltetése; az
energiahordozók
kitermelésének

építkezés, ércbányászat, fosszilis
és
felhasználásnak
környezeti

következményei információgyűjtés és feldolgozás alapján.
A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása
példákban.
A talaj
A talaj mint a legösszetettebb és a társadalmi-gazdasági folyamatok miatt
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legsérülékenyebb környezeti képződmény jellemzése; a talajképződés
folyamatának, összefüggéseinek bemutatása.
A talaj szerkezete, szintjeinek jellemzői; az elterjedt zonális és azonális
talajok jellemzése
bemutatásával.

a

kialakításában

szerepet

játszó

tényezők

Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj kapcsolatára különböző
éghajlati övekben; a talaj környezeti hatásjelző szerepének és a
talajpusztulás mérséklési lehetőségeinek bemutatása példák alapján.
Földtörténet
A
kormeghatározás
összehasonlítása.

módszerei,

a

módszerek

szerepének

A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor időegységek
rendszere.
A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok nyomai
bolygónkon; az élet elterjedésének legfontosabb lépcsői, az élet
visszahatása a földrajzi, és ezen keresztül a geológiai folyamatokra, a
környezet változásának mérföldkövei; konkrét példák megnevezése, területi
előfordulásuk bemutatása.
Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemezKulcsfogalmak/
fogalmak

mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás;
kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány,
ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem,
domborzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, időszak,
kor.

Topográfiai
ismeretek

Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A Kaledóniai-, a
Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer tanult tagjai.
Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount St. Helens.

Tematikai
egység/
A légkör földrajza
Fejlesztési cél

Órakeret
13 óra

Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz körforgása
Előzetes tudás

és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és időbeli változásai.
A Föld gömb alakjának következményei, az éghajlati övezetesség
kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának területi példái.
Éghajlati diagram.
Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító tényezők
közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer folyamatainak a Föld
egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény és képesség kialakítása a

A tematikai egység
tevékeny, felelős környezeti magatartásra az emberi tevékenység légköri
nevelési-fejlesztési
folyamatokra gyakorolt hatásainak bemutatásával, a személyes felelősség és
céljai
cselekvés szükségességének felismertetésével. A lokális és a globális
kapcsolatának
beláttatása
a
helyi
károsító
folyamatok
globális
veszélyforrásokká válásának példáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek
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felismertetése, a helyes és mások iránt is felelős cselekvés képességének
kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A légkör anyagai és szerkezete
A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri
folyamatokban betöltött szerepének megismerése.

Matematika:
százalékszámítás,

A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása,
szerepük értékelése a földi élet és a gazdaság szempontjából.

matematikai
eszköztudás
alkalmazása.

A levegő felmelegedése
A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; folyamatábra

Informatika:

elemzése, hőmérséklet változásához kapcsolódó egyszerű számítási
feladatok megoldása.

digitális
információforrások

A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk gazdaságienergetikai hasznosíthatóságának példái.

használata, informatikai
eszközök használata.

A felhő- és csapadékképződés

Etika:

A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat

az

egyéni

felelősség

bemutatása.
A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez kapcsolódó

felismerése,
viselkedés.

felelős

számítási feladatok megoldása.
A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a csapadék
gazdasági jelentőségének ismertetése példákkal.
A levegő mozgása
A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a
légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.
A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek
jellemzése.
A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők
bemutatása, a mérséklet és a forró övezeti monszun összehasonlítása; a
jellegzetes helyi szelek és a mindennapi életre gyakorolt hatásuk
bemutatása példák alapján.
A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában
betöltött szerepük igazolása.
Időjárás, időjárási frontok
Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. Szöveges és
képi időjárás-előrejelzés értelmezése; következtetés levonása időjárási
adatokból.
A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik
bemutatása, példák a mindennapi életet befolyásoló szerepükre.
Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és másokért
is felelős magatartás kialakítása.
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége
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A felszínformáló tevékenységet befolyásoló tényezők összegyűjtése; a
pusztító és
felismerése.

építő

tevékenység

által

létrehozott

jellemzői

formák

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági
következményei.
A légszennyezés következményei
A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennyeződés
élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alapján.
Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás
mérséklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében.
Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása.
Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; üvegházhatás,
a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, hőmérsékleti egyenlítő,
főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló

Kulcsfogalmak/

csapadék; időjárás- előrejelzés, kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg
ritkulása (elvékonyodása), globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító

fogalmak

és építő munkája, erózió.

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél

Órakeret

A vízburok földrajza
Az

óceánok

és

a

13 óra
jelentősebb

tengerek

elhelyezkedése.

A

folyók

felszínformáló munkájának jellemzői példái, az árvíz. A tavak jellemzői.
Hazánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentősebb

Előzetes tudás

folyói,

tavai.

Talajvíz,

hévíz

fogalma,

hazai

előfordulásuk

példái.

Vízszennyezés.
A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következményeinek
felismertetése.
Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés és fogyasztás által a
vízburokban bekövetkezett változások, az emberiség további sorsát is
A

tematikai

befolyásoló hatások megláttatásával.
egység A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek

nevelési-fejlesztési
céljai

felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakítása.
A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok
kölcsönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká válásának,
valamint az egészséges ivóvíz biztosításának egyre nagyobb nehézségei
miatt elengedhetetlen ésszerű, takarékos vízfelhasználás beláttatásával. A
vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek felismertetése és a helyes,
mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A vízburok tulajdonságai és mozgásai
A vízburok tagolódása, az elemek kapcsolódásának, egymáshoz való
viszonyának megértése (világtenger, óceánok, tengerek); a tengerek Informatika:
típusainak, jellemzőinek bemutatása példák alapján.
digitális
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A sós és az édes víz eltérő tulajdonságai, következményeinek bemutatása. információforrások
A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi összefüggéseinek használata, informatikai
értelmezése.
eszközök használata.
A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal.
A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatása; a hideg Etika:
és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás éghajlat-módosító az erőforrásokkal való
szerepének bemutatása példákban. A tengerjárást kialakító tényezők etikus
gazdálkodás,
összefüggései, a jelenség kapcsolata a torkolattípusokkal.

egyéni

és

társadalmi

A felszín alatti vizek

érdek,
az
egyéni
felelősség felismerése,

A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, összefüggéseinek önkéntes segítőmunka.
bemutatása.
Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük megismertetése
példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és következményeinek
feltárása.
A felszíni vizek
A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam összefüggéseinek
felismerése.
A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak
pusztulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek
bemutatása.
A víz és a jég felszínformáló munkája
A tenger és a folyóvíz felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők
megismerése; épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése; a folyók építő és
pusztító munkája következményeinek
összefüggéseinek megismerése.

bemutatása,

felszínformálási

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának összevetése,
jellemzése.
Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés kialakulási
folyamatra.
A karsztosodás
A karsztosodás

folyamatának

bemutatása,

a

tényezők

közötti

összefüggések felismerése.
A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése; a jellemző felszínformák
felismerése képeken, terepen, következtetés a kialakulás folyamatára.
A vízburok mint gazdasági erőforrás
A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvédelem
szerepének bemutatása hazai példákon; a veszélyhelyzetek kialakulásához
vezető

folyamatok

megismerése;

helyes

és

felelős

magatartás

veszélyhelyzetekben.
A gazdaság vízigénye: kommunális és ipari vízellátás, öntözés, a
vízenergia hasznosításának lehetőségei és korlátai.
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A vízi szállítás jellemzői; a víz mint idegenforgalmi tényező bemutatása
hazai és nemzetközi példákon.
A vízburok környezeti problémái
A legnagyobb szennyező források megnevezése; a szennyeződés élettani,
gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alapján; az egyén
lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás mérséklésében, a
vízburok egyensúlyának megőrzésében.
Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.
Az ivóvíz-biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a vízzel való
takarékosság
lehetőségeinek
feldolgozás alapján.

megismerése

információgyűjtés

és

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő
tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztjelenség,
karsztforma.
Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.
Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; Eufrátesz,

Topográfiai
ismeretek

Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, Genfi-tó, Gyilkostó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Mura, Szamos,
Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-,
Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás.

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél

Órakeret 14

A földrajzi övezetesség

óra

Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. Az egyes
kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának jellemzői. Az
Előzetes tudás

éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők szerepe. Éghajlati
diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség okai. A földrajzi övezetek egyedi
jellemzői, az övezetekhez kötődő tipikus tájak.
Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kialakító tényezők
közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, az éghajlat más
földrajzi tényezők alakításában meghatározó jelentőségének, a természeti
adottságok és a mezőgazdasági tevékenység közötti, az éghajlat és a

A tematikai egység táplálkozás, a napi életvitel közötti összefüggések felismertetésével.
nevelési-fejlesztési
céljai

A rendszerszemlélet
megismerése során.

fejlesztése

a

földrajzi

övezetesség

elemeinek

Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az
egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is
vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes
társadalmak életterét.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

oldal 419 / 830

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség
A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségeinek, a valódi Matematika:
éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az övezetességet kialakító és modellek és diagramok
módosító tényezők szerepének értelmezése, összefüggéseinek feltárása.
megértése,
Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a földrajzi adatleolvasás.
övezetesség közötti különbség indoklása.
A talajtípusok övezetes elrendeződésének

bemutatása,

az

egyes

övezetekhez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok jellemzése.
Magyar
irodalom:

A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet

nyelv

és

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő törvényszerűségek szövegegységek közötti
és összefüggések feltárása; az övezetek tagolódásának törvényszerűségei. tartalmi
különbségek
Az éghajlati jellemzők változásában megfigyelhető törvényszerűségek felismerése.
feltárása, más elemekkel való összefüggéseinek bemutatása.
A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás Etika:
kapcsolatának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok más
kultúrák
feltárása.
érdeklődés.

iránti

Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik
bemutatása.
A függőleges övezetesség
A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása.
A függőleges övezetességben
bemutatása példák alapján.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

megnyilvánuló

területi

különbségek

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, terület,
vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, erdőhatár,
hóhatár.

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított általános és
leíró természetföldrajzi ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós
képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok
és az időbeli változások nagyságrendjéről.
Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára, a
leolvasott adatok értelmezésére. Ismerjék fel a Világegyetem és a Naprendszer
felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló törvényszerűségeket.
A fejlesztés várt
Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinenseket felépítő
eredményei a két
nagyszerkezeti
egységek
kialakulásának
időbeli
rendjét,
földrajzi
évfolyamos
ciklus
elhelyezkedését.
végén
Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes
geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Lássák
be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más szférákra is
kiterjedhet.
Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló
összefüggések és törvényszerűségek értelmezésére.
Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek felismerésére
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és

megfogalmazására

az

egész

Földre

jellemző

természeti-környezeti

folyamatokkal kapcsolatosan.
Tudják példákkal bizonyítani a lokális problémák globális következmények
elvének érvényesülését.
Ismerjék az egyén szerepét

és

lehetőségeit

a

környezeti

mérséklésben, nevezzék meg konkrét példáit.
Legyenek képesek természetföldrajzi megfigyelések

problémák

elvégzésére,

a

tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.
Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból
természetföldrajzi tartalmú információk gyűjtésére és feldolgozására, az
információk összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ennek során
alkalmazzák digitális ismereteiket.
Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően
megfogalmazni, logikusan érvelni.
Tudják alkalmazni természetföldrajzi ismereteiket földrajzi tartalmú problémák
megoldása során, illetve döntéshelyzetekben a mindennapi életben.
Tudják felhasználni természetföldrajzi ismereteiket más tantárgyak tanulása
során.
Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a természetföldrajzi
tartalmú feladatok megoldásakor.
Ismerjék a tananyagban meghatározott

természetföldrajzi

topográfiai

fogalmakhoz kapcsolódó tartalmakat.

10. évfolyam
Tematikai

egység/

Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Órakeret 8

Társadalmi folyamatok a 21. század elején

óra

A
hazai
településtípusok
legfontosabb
jellemzői,
a
különböző
településtípusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerepköreik
konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek,
népességének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései.

országok

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbeszéd

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértetése.
Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek
megismerése iránt.
Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása.
Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő vonásainak
felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüggésének
belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus értelmezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Demográfiai folyamatok a 21. század elején

Történelem,

A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, okainak és

társadalmi
állampolgári

feltárása, következményeinek megfogalmazása; a fiatal és az öregedő ismeretek:
társadalmak
jellemzőinek
összevetése,
következtés
társadalmi demográfiai folyamatok;
oldal 421 / 830

folyamatokra, problémákra.

vallás,

nemzetiség,

a

A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, példák városok
kialakulása,
megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.
urbanizáció jellemzői.
A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, eltartottak),
kapcsolata a társadalmi-gazdasági fejlettséggel. A munkaerőpiaci
elvárások változása, a piacképes munkaerő jellemzői.
A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási feladatok Matematika:
megoldása, következtetések levonása az eredmények alapján.

logikus

gondolkodás,

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak matematikai
bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális információforrások alapján), az eszközhasználat.
okok feltárása.
Idegen nyelvek:
A népesség összetétele
Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása.

a
nyelvtanulás
fontossága (motiváció).

Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzetiség
fogalmának értelmezése konkrét példák alapján.
A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének megértése.

Informatika:
digitális

A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társadalmi-gazdasági információforrások
folyamatokban betöltött szerepének megismerése példák alapján. A vallási használata, informatikai
és kulturális jellemzők bemutatása projektfeladatok, tanulói kiselőadások eszközök használata.
alapján.
Etika:
Településtípusok – urbanizáció
A települések csoportosítása különböző szempontok alapján példákkal.

a vallás szerepe, más
kultúrák
értékeinek

A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek összehasonlítása, elismerése.
példák különböző szerepkört betöltő településekre a szerepkörök
átalakulására.
Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az életmódjának
összevetése; a tanya és a farm összehasonlítása.
A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsoltuk
megértése; az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és a
fejlődő világban; az agglomerációk kialakulásának bemutatása konkrét
példákkal; a nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása a témához
kapcsolódó szemelvények, adatok felhasználásával, projekt feladatok
megoldásával.
Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat szakaszai,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társadalom, születéskor
várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, aktív és inaktív népesség,
munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, farm, falu, város, városszerkezet,
agglomeráció.

Topográfiai

Nyugat-európai,

észak-amerikai

ismeretek

világvallások központjai.

és

Tematikai
egység/
A világgazdaság jellemző folyamatai
Fejlesztési cél
oldal 422 / 830

kelet-ázsiai

népességtömörülés,

Órakeret
20 óra

a

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás
Előzetes tudás

bevétel, kiadás adósság. A család mint a legkisebb gazdasági közösség
működése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alapvető gazdasági
jellemzői. Magyarország gazdaságának fő vonásai.
A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a
folyamat ellentmondásainak felismertetése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszerének
megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való
alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges veszélyeinek
beláttatása.
Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok megismerése
iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek kritikus értelmezése.
Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a vállalkozó szellemű, kreatív
állampolgárrá válás igényének kialakítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság

Történelem, társadalmi és

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam állampolgári ismeretek:
piacgazdaságban betöltött szerepének megismerése.
az
eltérő
gazdasági
A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók fejlettség történelmi alapjai,
értelmezése, a területi különbségeinek példái: a centrum és periféria Európa a 20. század
térségek jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. Különböző második

felében,

típusú statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző adatsorok gazdaságtörténet.
értelmezése.
A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő Matematika:
tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái.
adatok

statisztikai
értelmezése,

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének kamatszámítás.
megértése, a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség
összefüggéseinek bemutatása országpéldákon. A gazdasági és a Etika:
foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése,
átrétegződés bemutatása példák alapján

a

foglalkozási a
pénz
szerepe
mindennapi életben.

Integrációs folyamatok

a

Informatika:

Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők digitális információforrások
értékelése; az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az használata,
informatikai
együttműködés előnyeinek feltárása.

eszközök használata.

A
legfontosabb
nemzetközi
integrációk
információszerzés alapján. A globalizáció

jellemzése

önálló

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális
vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak
bemutatása vállalatpéldákon; a globalizáció és a TNC-k kapcsolatának
felismerése.
A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt
hatásának bemutatása. A témához kapcsolódó projekt feladatok
megoldása
A monetáris világ
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A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a mindennapok
pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése
(folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a tőzsde
működésének jellemzői.)
Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, az
infláció következményeinek mérlegelése.
A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az
egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás
és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések
feltárása.
A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak
megismerése.
A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok
gyűjtése, értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű valutaátváltási
feladatok megoldása.
A mindennapi élethez kapcsolódó, pénzügyeinket érintő élethelyzetek
feldolgozása szituációs játékok, helyzetgyakorlatok segítségével.
Pénzügyi döntéseink következményeinek megértetése.
A pénzintézetek működésének, szolgáltatásainak megismerése pl.
tanulmányi séta vagy meghívott szakértő segítségével.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek

Tematikai

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, területi
fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, adósságválság,
Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD.
A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei.

egység/ Magyarország

Fejlesztési cél

helyünk

a

Kárpát-medencében

és Órakeret

Európában
Magyarország

Előzetes tudás

–

Magyarország

22 óra
és

a

Kárpát-medence

társadalmi-gazdasági

természetföldrajzi

jellemzői,

területi

jellemzői.

sajátosságainak

vonásai, értékei és problémái.
A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz való
kötődés megerősítése hazánk természeti,
tudományos értékeinek megismertetésével.
A

kedvezőtlen

népesedési

folyamatok

társadalmi,
társadalmi,

kulturális

és

gazdasági

következményeinek beláttatása.
A tematikai egység A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az egyén, a helyi
nevelési-fejlesztési
céljai

és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött szerepének,
lehetőségeinek felismertetésével.
Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő társadalmigazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések megismerése iránt.
A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai földrajzi
térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos társadalmi-gazdasági
tartalmú információk, hírek értelmezése, a kritikai gondolkodás fejlesztése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői
A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése.

Történelem, társadalmi
és
állampolgári

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.
ismeretek:
Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megismerése, a Magyarország
társadalmi-, gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemutatása példák történelme.
alapján.
Vizuális kultúra:
A magyarországi régiók földrajzi jellemzői
Az egyes régiók jellemző erőforrásainak

megismerése,

az épített
földrajzi értékei.

környezet

adottságainak összehasonlító értékelése; a társadalmi-, gazdasági
központok megismerése. Az egyes régiók természeti, társadalmi-gazdasági
és környezeti jellemzőinek bemutatása pl. csoportmunkában önállóan Magyar

és

nyelv

gyűjtött információk felhasználásával.
irodalom:
A társadalmi-, gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbségeinek hazai tájakról

készült

bemutatása, az összefüggések feltárása, a lehetséges fejlődési utak, leírások.
húzóágazatok prognosztizálása.
A gazdaság húzóágazatainak jellemzői – aktualitások gyűjtése, elemzése.
Informatika:
A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti parkok, digitális
világörökségi

helyszínek

értékeinek

rendszerezése,

idegenforgalmi információforrások

szerepük feltárása tanulói bemutatók, kiselőadások alapján.
használata, informatikai
Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, szolgáltatások) eszközök használata.
értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi célpontok bemutatása. Tanulói
bemutatók, kiselőadások készítése, projekt feladatok megoldása.
Etika:
kulturális
hazánkban

Az országhatáron átívelő kapcsolatok

érték,

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; eurorégiók a nemzetiségek

a
élő

kulturális

Kárpát medencében, működésük értelmezése.
értékeinek tisztelete.
Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, nemzetközi
gazdasági kapcsolataink bemutatása. A témához kapcsolódó aktualitások
gyűjtése, az információk közös értelmezése.
Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, eladósodás,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, tranzitforgalom, gazdasági
szerkezetváltás,
húzóágazat,
idegenforgalom,
személygépkocsi-gyártás,
vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság, eurorégió.

Topográfiai
ismeretek

Magyarország
megyéi,
megyeszékhelyei
és
megyei
jogú
városai.
Településpéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási és kulturális
központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai, élelmiszer-, gép- és
vegyipari központ, válságterület települése, idegenforgalmi központ, védett
természeti és kulturális érték helyszíne, világörökség helyszín.

Tematikai
egység/ A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Órakeret
Fejlesztési cél
Európában
22 óra
Előzetes tudás

Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető elemei, az
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egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági jellemzői.
Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illetve a
kontinens országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének
felismertetésével, az Unió tagországai által közösen megfogalmazott értékek
iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás iránti igény kialakításával.
A tematikai egység Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékeinek
nevelési-fejlesztési
céljai

megismerése iránt.
Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek,
információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, a kontinens
országait érintő témák, események megismerése iránt. Az Európai Unión
belüli különbségek okainak felismertetése, az ezek kiegyenlítődésére irányuló
programok, alapok jelentőségének megértése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az Európai Unió

Történelem,

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az ágazati és
és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak megnevezése. ismeretek:

társadalmi
állampolgári

Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése a világgazdaságban.
Európa a 20. század
A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fejlettség második felében, az
okainak feltárása; a regionális politika lényegének megértése. A közösség Európai
Unió
működésével kapcsolatos hírek, információk gyűjtése, közös értelmezése,
kialakulása, Szovjetunió,
szocializmus.
A területi fejlettség különbségei Európában
Az Európai Unió magterületei: Németország, Franciaország, a Benelux Magyar

nyelv

és

államok és az Egyesült Királyság gazdaságának szerepe az Európai Unió irodalom:
gazdaságában.
útleírások, tájleírások.
Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc
gazdaságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak kiemelése. Informatika:
A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek bemutatása digitális
Olaszország, Spanyolország és Görögország példáján.
Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó

országai:

információforrások
a használata, informatikai

piacgazdaságra
történő
áttérés
társadalmi
és
gazdasági eszközök használata.
következményeinek bizonyítása. Csehország, Lengyelország, Szlovákia,
Románia gazdasági fejlődésének összehasonlítása.
Etika:
A jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési útjai, a fejlődést más kultúrák értékeinek
nehezítő társadalmi- gazdasági tényezőinek kiemelése.

tisztelete.

Kelet- Európa: az elhúzódó gazdasági átalakulás következményei Ukrajna
gazdaságának példáján. Oroszország társadalmi- gazdasági fejlődésének
sajátos vonásai, az ország világgazdasági szerepének alakulásában.
Észak-Európa sajátos fejlődési útjának bemutatása különböző forrásokból
gyűjtött információk alapján projekt munkában.
Egy választott térség/ország megadott szempontok szerinti bemutatása pl.
prezentáció

készítésével

különböző

forrásokból

gyűjtött

információk

alapján.
Osztálytermi tematizált beszélgetés egy választott témáról, országról /
térségről.
Kulcsfogalmak/

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi
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fogalmak

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, felzárkózás.
Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli területek
központjai.
Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrovnik,
Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Lyon,

Topográfiai
ismeretek

Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rotterdam, Sevilla,
Split, Strasbourg,
Volgográd.

Szentpétervár,

Theszaloníki,

Torino,

Várna,

Velence,

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt,
Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Karlovy Vary, Katowice,
Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock,
Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, Zürich.

11. évfolyam
Tematikai
egység/ Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi- Órakeret
Fejlesztési cél
gazdasági jellemzői
42 óra
Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve azok
Előzetes tudás

meghatározó jelentőségű
környezeti sajátosságai.

országcsoportjainak

társadalmi-gazdasági

és

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek
problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükségességének
beláttatása.
A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismertetése, okainak
megértetése.
Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének felismertetése,
ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség kialakítása.
A tematikai egység Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek
nevelési-fejlesztési
megismerése iránt.
céljai

A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk értelmezése,
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberiséget érintő témák,
események megismerése iránt. Az emberi jogok (pl. az egészséges
környezethez, a tanuláshoz való jog) érvényesülése iránti elkötelezettség, az
emberi értékek iránti tisztelet kialakítása.
A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi fejlődést
szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az ebben való
közreműködés képességének alakításával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ázsia regionális földrajza (12 óra)
Délnyugat-Ázsia
világgazdasági

Kapcsolódási pontok
jelentőségének

bemutatása;

Történelem, társadalmi
a és
állampolgári

szénhidrogénkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében.
ismeretek:
A kultúrák találkozásának bemutatása Törökország példáján; Izrael ókori öntözéses kultúrák
fejlődésének társadalmi-, gazdasági tényezői.
Japán meghatározó szerepe Kelet- és

Délkelet-Ázsia
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(Egyiptom,
gazdasági Mezopotámia,

India,

fejlődésében. A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) Kína),

világvallások,

fejlődésének sajátos vonásai.
gyarmatosítás,
nagy
Délkelet-Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési sajátosságai, az földrajzi felfedezések, az
eltérő fejlődési utak magyarázata.
Amerikai
Egyesült
Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-gazdaság Államok megalakulása.
problémák értelmezése és magyarázata.
Természeti és kulturális értékek, sajátosságok bemutatása pl. önállóan Magyar
gyűjtött

információk

alapján

tanulói

kiselőadás,

nyelv

és

csoportbemutató irodalom:

formájában.
Aktuális információk gyűjtése és közös feldolgozása.

útleírások, tájleírások.
Művészetek:
távoli tájak

Amerika regionális földrajza (12 óra)

népeinek

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ gazdasági és kulturális értékei.
pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági fejlődés sajátosságai,
területi jellemzése, az összefüggések bizonyítása; az országon belüli Informatika:
gazdasági-területi
bemutatása.

átrendeződés

sajátos

vonásainak

és

okainak digitális
információforrások

A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), szerepük az használata, informatikai
együttműködésben példák alapján.
eszközök használata.
Latin-Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társadalmi-,
történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi különbségei, a Etika:
gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlődés ellentmondásainak más kultúrák értékeinek
feltárása az adóparadicsomok példáján; az országok világgazdasági tisztelete.
szerepének bemutatása példák alapján. Brazília feltörekvő gazdaságának
jellemzése, a fejlődést elősegítő és megnehezítő tényezők kiemelése.
Természeti és kulturális értékek, sajátosságok bemutatása pl. önállóan
gyűjtött információk
formájában.

alapján

tanulói

kiselőadás,

csoportbemutató

Aktuális információk gyűjtése és közös feldolgozása.
Afrika regionális földrajza (6 óra)
A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi tényezők
értékelése; a fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok
feltárása, a gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzése.
Észak-Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak összehasonlítása, a
társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái. A Dél-afrikai
Köztársaság fejlődésében szerepet játszó tényezők bemutatása.
Egy választott térség vagy ország megadott szempontok

szerinti

bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött
információk alapján.
Természeti és kulturális értékek, sajátosságok bemutatása pl. önállóan
gyűjtött információk alapján tanulói kiselőadás, csoportbemutató
formájában.
Aktuális információk gyűjtése és közös feldolgozása.
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Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális társadalom,
technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demográfiai válság,
feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetvény, farm, eladósodás,

Kulcsfogalmak/
fogalmak

adósságválság, éhségövezet, OPEC.
Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, Dél-afrikai
Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Marokkó, Nigéria, Tunézia;
Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Kanada, Kuba,
Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela.

Topográfiai

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Tel-Aviv, Pretoria, Atlanta,
Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Houston, Los

ismeretek

Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de
Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. Adóparadicsomok és
üdülő szigetek példái.

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél

Órakeret

Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei

32 óra

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét
környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő természeti

Előzetes tudás

és társadalmi– kulturális értékei. A Világörökség részeként megnevezett
értékek megismertetése; a geoszférák környezeti problémáinak feltárása.
Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi-, gazdasági folyamatok
közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés és fogyasztás
elvének érvényesülése Földünk jövője szempontjából alapvető fontosságú. A
lokális folyamat – globális következmény elv értelemében az egyén és a helyi
közösségek felelősségének belátása.

A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a környezetbarát
A tematikai egység termékek, eljárások megismerése iránti igény kialakítása, a témához
nevelési-fejlesztési
céljai

kapcsolódó médiában elhangzó információk kritikus értelmezése.
Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem előtt tartó
átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és családi körben
egyaránt.
A természeti

környezet,

a

természetes

tájak

és

életközösségek

sokszínűségében rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő
magatartásforma kialakítása. A témában megszerzett ismeretek tudatos
alkalmazása a mindennapi életben, és majd később a munka világában is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei
A

szférákat

ért

környezetkárosító

összefüggések
feltárása,
a
következményeinek
igazolása

hatások

lokális
példákkal;

rendszerezése,

az

szennyeződés
globális Történelem, társadalmi
a
környezetkárosodás és
állampolgári

életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának bemutatása.
ismeretek:
A témához kapcsolódó aktuális információk gyűjtése, közös megbeszélése. demográfia, urbanizáció.
Tanulói kiselőadások, tematizált bemutatók tartása.
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Demográfiai és urbanizációs válság

Informatika:

A népességrobbanás
kialakulása, következményei,
a folyamat digitális
összefüggéseinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedési információforrások
folyamatok: csökkenő lélekszámú és intenzíven növekvő társadalmak használata, informatikai
jellemzőinek bemutatása példákon.
eszközök használata.
A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi
jellemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági következményeinek Etika:
feltárása példákkal.

a

jövő

generációért

A témához kapcsolódó aktuális információk gyűjtése, közös megbeszélése. érzett felelősség.
Adatelemzés, prognosztizálás.
Élelmezési válság
Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak
felismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti hatásainak
igazolása példákkal.
A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag
módosított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatásai.
A biogazdálkodás jellemzése. Termékbemutatók összeállítása, termelési
módszerek összehasonlítása.
A témához kapcsolódó aktuális információk gyűjtése, közös megbeszélése.
Adatelemzés, prognosztizálás.
A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés
következményei
A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata.
Az energiaés nyersanyag-hatékony gazdálkodás

lényegének

megismerése, az alternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak
feltárása. Projekt feladatok megoldása.
A

környezeti

szempontok

érvényesíthetőségének

bemutatása

a

termelésben és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tudatos
fogyasztói
magatartás
jellemzőinek
összegyűjtése,
összevetése.
Fogyasztói magatartás tipikus példáinak bemutatása helyzetgyakorlatokkal,
szituációs játékkal.
A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának igazolása, a
különböző megoldási lehetőség összevetése.
A témához kapcsolódó aktuális információk gyűjtése, közös megbeszélése.
Adatelemzés, prognosztizálás.
A környezet- és a természetvédelem feladatai
Az egyén társadalmi szerepvállalásának

lehetőségei,

a

tevékeny

közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a
regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a
fenntarthatóság eléréséért.
A természeti- táji értékek és az emberiség kultúrkincsének védelmében tett
lépések fontosságának, jelentőségének feltárása.
A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása, a
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főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése.
A megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek feltárása.
A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források feldolgozásával
pl. tanulói kiselőadás tartása, projekt feladat megoldása, bekapcsolódás
témanap szervezésébe és lebonyolításába.
Elsivatagosodás,

Kulcsfogalmak/
fogalmak

elszikesedés,

talajpusztulás,

ózonritkulás,

globális

klímaváltozás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás
csökkenése, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás,
élelmezési válság, urbanizációs problémák, fogyó és megújuló energiaforrások,
energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék
újrahasznosítása, fenntarthatóság.
ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói jegyzőkönyv.

Topográfiai
ismeretek

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és globális
hatású társadalmi-gazdasági
helyszínei.

és

környezeti

katasztrófák

kipattanásának

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi
(általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint gazdaságföldrajzi)
ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós képzetekkel a környezeti
elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások
nagyságrendjéről.
Legyenek képesek a térkép társadalmi-gazdaság információforrásként történő
használatára, a leolvasott adatok értelmezésére.
Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek felismerésére
és

megfogalmazására

az

egész

Földre

jellemző

társadalmi-gazdasági

folyamatokkal kapcsolatosan.
Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integrációkat a
világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, tudják értelmezni a világgazdaságban
betöltött szerepüket.

A fejlesztés várt
Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve országok
eredményei a két
eltérő társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok jelentőségének időbeli
évfolyamos
ciklus
változásait.
végén
Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmezzék
ellentmondásait.

Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-gazdasági
hatásait.
Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági
fejlettség területi különbségeit és ennek okait.
Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a környező
országokkal kialakult regionális együttműködések szerepét
Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban.
Tudják
példákkal
bizonyítani
a
társadalmi-gazdasági
folyamatok
környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének
érvényesülését. Ismerjék az egész Földünket érintő globális társadalmi és
gazdasági problémákat.
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Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve
gazdálkodás fontossága mellett.
Ismerjék az egyén szerepét

és

lehetőségeit

a

környezeti

problémák

mérséklésben, nevezzék meg konkrét példáit.
Legyenek képesek
társadalom- és gazdaságföldrajzi valamint környezeti
megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.
Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból
társadalom- és gazdaság- valamint környezeti földrajzi tartalmú információk
gyűjtésére és feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges elemek
kiemelésére. Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket.
Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően
megfogalmazni, logikusan érvelni.
Tudják alkalmazni társadalom- és gazdaságföldrajzi valamint környezeti
ismereteiket földrajzi tartalmú problémák megoldása során illetve különböző
döntéshelyzetekben a mindennapi életben.
Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a földrajzi-környezeti
tartalmú feladatok megoldásakor.
Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan
gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket.
Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak tanulása
során, illetve a mindennapi életben.
Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve az azt
megjelenítő különböző térképeken. Ismerjék a tananyagban meghatározott
társadalom-és
gazdaságföldrajzi
topográfiai
fogalmakhoz
kapcsolódó
tartalmakat.

Művészetek
A szakgimnáziumban 2018 előtt kezdők esetében a 11. évfolyamon, a 2018-ban (és azt követően)
kezdőknél a 9. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül a vizuális kultúra került a
feloszható órakeretbe.
A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a
vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez környezetünk értő
alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával
foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak
vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb elektronikus
médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A képzőművészet, vizuális
kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra tantárgynak olyan részterületei,
amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális nevelést, ám a különböző
iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt.
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Ezek a részterületek azonban a legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán a fejlesztéshez, hisz
hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban
értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a
játékos-kreatív szemlélet, valamint az, hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex,
folyamatorientált megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítástanulás folyamatában.
A Nat fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenységeinek fontos
célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, ezáltal a
közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének
fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző formáinak (például látás, hallás, kinetikus
érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevonásával képes egy újabb, „más
minőségű” intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban,
hogy képesek legyenek az őket érő a hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan
spontán vizuális hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót
elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni, illetve segíteni a
művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a
vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális
környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés,
alkotás folyamatán keresztül. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás
működtetése, fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív
problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés célja az
örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő
alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett
alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok
önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban
végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók
önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a
gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül
is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia,
az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret
kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást.
Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a művészeti
nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a művészet nem
lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen feladata nem lehet a
„művészképzés”.
A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét módszertani segítséget
nem biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények részletezésével teszi konkrétabbá
az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg eltérően a Nat kompetenciafejlesztő
kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint („Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális
kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett
részterületeket, gyakran további tematikai egységekre bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a
fejlesztés követelményeit, amelyekhez ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a
tematikai egységek, sem a tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez
semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem
azonos egy-egy tanóra tananyagával.
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Az optimális tartalomtervezés a különböző tartalmi egységek követelményeit összekapcsolja a
tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás folyamán a tematikai
egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének logikáját követve felhasználni,
az adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül
megjelenő fejlesztési követelmények nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek
megfogalmazása folyamatcentrikus. Ezen belül a sok esetben megjelenő konkrét példák segítik az
adott követelmény pontosabb értelmezését, így támogatva a kerettantervet felhasználó szaktanárokat
a tanmenet megtervezésében, illetve ötleteket adnak konkrét fejlesztő feladatok megalkotásához. A
példák tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a további tervezést segítik. A kerettanterv
összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzárendelt
óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad
felhasználást biztosít a helyi tervezés során.
11. évfolyam (a tanulmányaikat 2018 előtt kezdők esetében)
9. évfolyam (a tanulmányaikat 2018-ban, vagy azt követően kezdők esetében)
Ebben az iskolaszakaszban – csakúgy, mint eddig – a vizuális kultúra tantárgy az esztétikai,
művészeti nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a
kritikai gondolkodás és problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység fejlesztése. A
felnőtté válás folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális önértékelés erősítése, amely
kiváltképp a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez kapcsolódó, egyénre szabott
feladatokon keresztül érhető el. Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél tartalmaként választott
társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a tantárgy jellemző módszertanából következő
munkamódszer (pl. gyakori csoportmunka), erősítik a szociális kompetenciát, az egymás iránt érzett
felelősségvállalást.
A médiatudatosság fejlesztését különösen indokolja a kortárs társadalom igénye, amely a fiatalok
médiahasználati szokásai miatt egyre fontosabb szerepet kap az adott iskolaszakaszban. E fejlesztés
fontosságának hangsúlyozása különösen indokolt az adott tantárgyban, hisz az információs csatornák
gazdagodása a szöveges információ befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos
befogadásának fontosságát is, mivel az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép együtt
értelmezése

napjainkban

gyakoribb

jelenség

valós

élethelyzetekben.

A

médiatudatosság

fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével
megvalósuló médiahasználat és médiaértés.
A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevésbé a kifejező szándékú rajzi, festészeti
produktumok létrehozása a cél, mint inkább a technikai médiumok felhasználásával létrehozható
produktumok elkészítése, amely egyúttal hozzájárul a digitális kompetencia fejlesztéséhez, illetve a
közvetlen környezet, a mindennapi vizuális jelenségeinek értelmezése. Ebben az iskolaszakaszban a
vizuális kultúra részterületei közül a „Vizuális kommunikációhoz” kapcsolódó fejlesztés kerül előtérbe,
amely közvetlen kapcsolatban van a médiafogyasztás tudatosságának erősítésével, illetve a „Tárgyés környezetkultúra” részterület vizsgálatával a környezettudatos életforma jelentőségének megértése
és elfogadása nyer fontosságot.
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Miután a tantárgy kultúraközvetítő szerepe ebben az iskolatípusban is erős, egyre lényegesebb a
befogadó tevékenység jelenléte a tanórán, méghozzá más kapcsolódó tárgyakban szerzett ismeretek,
tapasztalatok koherens felhasználásával. Az alsóbb iskolaszakaszban (5–8. évfolyamon) a gyerekek
már ismerkedtek a különböző kultúrák és korok vizuális művészeti megjelenéseivel, adott esetben
kronologikus változásaival, e szakaszban az ismeretek rendszerezése, szintézise, illetve az adott
órakeretben a kronologikus megközelítés helyett a tematikus alapon rendezett tartalomfeldolgozás,
egy problémaközpontú közvetítés ígér hatékonyságot.

Tematikai

egység/ Kifejezés, képzőművészet

Fejlesztési cél

Órakeret 24

A művészi közlés, mű és jelentése

óra

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális
elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenységekben. A
művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások,
alkotók felismerése, jelentőségének megértése. A vizuális kifejezés

Előzetes tudás

eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfigyelés
segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Különböző ábrázolási
rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.
Érzelmek, hangulatok, személyes gondolatok önálló vizuális megjelenítése. A
kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és elképzelt téri
helyzetek ábrázolása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások
A tematikai egység munkáiról. Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve
nevelési-fejlesztési problémakörök önálló értelmezése többféle szempont alapján. Vizuális
céljai
esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre
juttatása az alkotó feladatokban. Összehasonlítás során önállóan kialakított
szempontok érvényesítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények


Kapcsolódási pontok

társadalmi
és
Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, Történelem,
ismeretek:
átírása, parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér állampolgári
vagy monokróm megjelenítés, kép kiegészítése sajátos korstílusok, irányzatok társadalmi
és kulturális háttere.

elemekkel vagy részletekkel).




Különböző színekkel (pl. telített, derített, hideg, meleg
színek) hangulati hatás kifejező megjelenítése (pl. Magyar
Irodalmi
feszültség, nyugalom).
Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. Szöveg

nyelv

irodalom:

szöveg értelmezése.
és kép kapcsolata.

emberábrázolás,
térábrázolás,
mozgásábrázolás), Stílusirányzatok,
legfontosabb változások lényegének kiemelése és irodalmi
összegzése
a
különböző
művészettörténeti képzőművészeti

stíluskorszakok
jellemzői,
párhuzamok.

Könyvtárhasználat.

korszakokban.


és

Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális
Zenei
kifejezés.
megjelenítés, eseményművészet) feldolgozása: gyűjtés, Ének-zene:
elemzés, értelmezés és az eredmények bemutatása adott Művészettörténeti és zenetörténeti
(korszakok,
probléma összefüggések
kiemelkedő
alkotók,
feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés, stílusok
műfajok).
vagy

önállóan

választott

társadalmi
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környezetszennyezés, szegénység).

Zenei befogadói tapasztalatok.
számítógépes

Informatika:

képszerkesztő
program
felhasználó szintű alkalmazása.
Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

műtípus, avantgárd, avantgárd irányzat, nonfiguratív megjelenítés, kortárs
képzőművészet, kompozíció, képkivágás, kontraszt, komplementer, digitális
képfeldolgozás, intermediális műfaj, absztrakció, stilizálás.

Tematikai
egység/ Vizuális kommunikáció
Fejlesztési cél
Történet - kép – szöveg

Órakeret
15 óra

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezése és

Előzetes tudás

értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi kifejezőeszközök
vizuális értelmezése. Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi
megfogalmazása.
A
vizuális
kommunikáció
különböző
formáinak
megkülönböztetése és értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek
ismerete és megértése.

A tematikai egység A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális közlés
nevelési-fejlesztési
szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett vizuális
céljai
kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények




Kapcsolódási pontok

Megadott (pl. „A ma hősei”, „Élet a településemen”) vagy Mozgóképkultúra
szabadon választott téma alapján komplex mozgóképi médiaismeret:

és

megjelenés tervezése (pl. kép-/”fotó”-regény, story-board figyelemirányítás,
készítése) a legfőbb audiovizuális kifejezési eszközök hangulatteremtés

a

A
és

az

legfontosabb
tudatosítása céljából. A story-board és a képregény műfajának értelmezés
eszközei.
Fényviszonyok,
összehasonlítása.
szerepjáték
Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg mozgás,
együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű hatásmechanizmusa.
fotóönarckép, majd a képhez – a tartalmat módosító – szöveg
társítása,
grafikai
kivitelezése),
elsősorban
jelentésmódosulások tudatosításának céljával.

a
Magyar nyelv és irodalom: Az
idő-

és

térmegjelölések

értelmezése.
Elbeszélő,
nézőpont,
történetmondás.
Ábrák,

képek,

illusztrációk

kapcsolata a szöveggel. A
számítógépes szövegvilág; az
elektronikus
tömegkommunikáció.
Informatika: Információk és a
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közlési

A

médiumok,

közléstípusok
megbízhatósága,

cél.

tartalmi
esztétikai

értéke.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Story-board, forgatókönyv, képregény, montázselv, beállítás, jelenet, narráció,
tipográfia: betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és szöveg,
kompozíció, borító; intermédia.

Tematikai
egység/ Vizuális kommunikáció
Fejlesztési cél
Tömegkommunikációs eszközök
Előzetes tudás

Órakeret
15 óra

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A reklám
hatásmechanizmusának elemzése.

A tematikai egység A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoportosítása,
nevelési-fejlesztési
értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények


Kapcsolódási pontok

és
A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak (pl. Mozgóképkultúra
újság, DVD), intézményeinek, csatornáinak és funkcióinak médiaismeret:
(pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, Tömegtájékoztatás. Médiaipar
működése.
Kultúra
és
A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált tömegkultúra, jelenségek a
valóság viszonyának feltárása (pl. helyzetgyakorlatok médiában. Virtuális valóság.
reprezentáció.
segítségével,
videokamerával
rögzítve)
a Sztereotípia,
elemzése rendszerező feladatok megoldásán keresztül.



tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak elmélyültebb Műfajfilm, szerzői film. A
reklám hatásmechanizmusa.
ismerete és megértése érdekében.


és
A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése Valóságábrázolás
hitelesség,
valószerűség,
különféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs,
valóság.
A
sztereotípia,
eredeti
megoldások,
célközönség)
a virtuális
valószerűség, a hatásmechanizmus
felismerése, tudatosítása érdekében.

problémakörének figyelemirányítás,
hangulatteremtés
értelmezés
eszközei.

és

a
az

legfontosabb

Dráma és tánc:
Improvizáció. Jellemábrázolás
technikák a médiában.
Ének-zene:

populáris

zenei

stílusok.
Matematika:

rendszeralkotás:

elemek elrendezése különféle
szempontok
szerint,
rendszerezést segítő eszközök
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használata, készítése.
Magyar

nyelv

és

irodalom:

Médiaszövegek jellemzői. A
személyközi
kommunikáció.
Különféle
beszédműfajok
kommunikációs technikáinak
alkalmazása

és

értékelése

hétköznapi
kommunikációs
helyzetekben,
a
tömegkommunikációban.
Fizika:

információs

kommunikációs

és

rendszerek

felépítése, jelentőségük.
Informatika: A kommunikációs
eszközök hatása a mindennapi
életre és a társadalomra.
Globális
társadalom.
viselkedést

A

információs
fogyasztói
befolyásoló

tényezők.
Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet, hírközlés,
reklám, tapasztalati és reprezentált valóság, sztereotípia, célközönség,
valószerűség, hitelesség.

Tematikai

egység/ Tárgy- és környezetkultúra

Fejlesztési cél

Tervezett, alakított környezet

Órakeret 8
óra

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok pontos
értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális
Előzetes tudás

közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal,
épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgykészítő,
kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése.

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirányos
A tematikai egység
szempontok kiválasztása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése,
nevelési-fejlesztési
értelmezése adott szempontok alapján. Az adott tárgynak megfelelő
céljai
tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
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Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós problémáira Matematika: Méretezés.
(pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolai „dühöngő”) a műszaki Gondolatmenet követése.
jellegű
ábrázolás
legfontosabb
sajátosságainak
az Absztrahálás,
alkalmazásával

(pl.

méretezés,

vonalfajták,

több

szabadkézi rajzban.


nézet), konkretizálás.
Rendszeralkotás: elemek

adott
(pl. elrendezése
közösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív szempontok szerint.
újrahasznosítása)
érdekében.
Az
ötletek
szemléltetése
tervvázlatok, vagy makett, modell formájában (esetleg több Biológia-egészségtan:

Belső

terek,

tárgyak

átalakítása

meghatározott

célok

Lakókörnyezet

formában).

és

természetes élőhelyek.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tervezés,

felmérés,

térelrendezés,

műszaki

ábrázolás,

környezettudatos

magatartás, környezetvédelem. Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett,
modell

Tematikai
egység/ Tárgy- és környezetkultúra
Fejlesztési cél
Az épített környezet története

Órakeret
10 óra

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben.
Előzetes tudás

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A
látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok
megértése. Önálló kérdések megfogalmazása.
A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelmezése

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és típusú tárgyak,
épületek pontos összehasonlítása különböző szempontok alapján, a
következtetések célirányos megfogalmazásával. Különböző korokból
származó épületek, tárgyak megkülönböztetése különböző szempontok
alapján. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentőségének megértése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok



A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, Magyar nyelv és irodalom:
minőségek.
lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. Esztétikai
Toposz,
archetípus
szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben
állandó
és
változó
tapasztalható példákon keresztül.



A hagyományos és a modern társadalmak épületeinek, jelentésköre.
tárgykultúrájának (pl. lakóház, szakrális terek, öltözet, Könyvtárhasználat.
lakberendezési tárgyak) elemző vizsgálata tematikusan
kiválasztott példák alapján (pl. közösségi terek az építészet
történetében, kézműves technikával készült egyedi tárgyak,
modern használati tárgyak), a legfontosabb karakterjegyek Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
megkülönböztetésével.



A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségeinek Társadalmi
elemző vizsgálata és értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. értékelése.
normák.
ökoház).
fejlődés.
társadalom.
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jelenségek
Társadalmi
Technológiai
Fogyasztói

Biológia-egészségtan;
földrajz:
Környezet
fogalmának értelmezése.
Helyi
természetés
környezetvédelmi
problémák
felismerése.
Környezettudatos
magatartás,
fenntarthatóság.
Kulcsfogalmak/fo
galmak

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás,
megalitikus építészet, egyházi építészet, palota, lakóház, stíluskeveredés, divat,
szubkultúra, design, funkcionalizmus.

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók
A szemléltetésre ajánlott műtípusok, művek, alkotók tematikus kiválasztására a részletes érettségi
vizsgakövetelmény műlistája az irányadó. E listában kronológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra
ajánlott művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti alkotásokon kívül, jelentősebb,
stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák műtárgyai és tárgyi
emlékei is megtalálhatók.
A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet
legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt kapjanak a magyar
művészettörténetben megtalálható leglényegesebb példák is. A részletes érettségi vizsgakövetelmény
műlistájában ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és
művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus szempontú megközelítése ajánlott, így a válogatás
fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében ne csak művészettörténeti, hanem nyitottabban
értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra kerüljenek, továbbá hogy
adott esetben a magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az
adott tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár
kortárs művek) független példák is bemutassák a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális
kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs
kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk.
Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkalmazása az alkotótevékenység és
a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során.
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak megfelelő
A

fejlesztés

várt

pontos értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések elkészítése.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések

eredményei a két
árnyalt értelmezése.
évfolyamos ciklus
Médiatudatos gondolkodás, a tömegkommunikációs eszközök és formák
végén
rendszerező feldolgozása.
A tervezett, alakított környezet legfontosabb társadalmi összefüggéseinek
megértése.
Tanult
vizuális
technikák
alkotótevékenységekben.
oldal 440 / 830

célnak

megfelelő

alkalmazása

Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meghatározó példáinak
felismerése.
Megfigyelt
vizuális

jelenségek,

tárgyak,

műalkotások

elemzése,

összehasonlítása műelemző módszerek alkalmazásával.
Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések megfogalmazása.
A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

Informatika

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az
információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan
eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre
álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az
egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása és célszerű, értő módon való kritikus,
biztonságos, etikus alkalmazása.
Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom
működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesztési
területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fejlesztési
feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor,
tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a
kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk megjelenítésére.
Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést
a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök
segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása hozzásegíti a tanulót,
hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási
folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét,
legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai
eszközök, az információforrások és az online lehetőségek.
Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek
kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen a
biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye fel a
témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a
változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói
programok felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az
elektronikus kommunikációban való aktív részvétel.
Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik, hogy a tanuló a más tantárgyak tanulása
során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika tantárgy
feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális módon
szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos,
a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és
könyvtára, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az alapokat.
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Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ aktív polgárává –,
illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális kompetenciák fejlesztése
akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli
iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak az informatikához. Az
informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai
tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését
segíthetik például a szaktanárok közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó
feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és szakmai célokat szolgáló
közösségekben és hálózatokban.
Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési feladatok
megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra és az
informatikai eszközök használatára.
Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az informatikai
eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító
hardverrészeket kell bemutatni, így a tanulók megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az
interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését.
Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik
tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során
elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és
az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly.
Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a tanulók a társadalmi élet számára hasznos
informatikai műveleteket ismerik meg, értik meg és használják, például az állományok kezelését,
különböző alkalmazásokat hasznának és a programok üzeneteit értelmezik. A számítógép működése
közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő
alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka
hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk az
operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a számítógéppel.
Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a
szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel,
táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az alkalmazott
programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a használat közben felmerülő
problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése többféle program használatát igényli,
amelyek együttesen támogatják a kreativitást és az innovációt.
A 21. század kihívásai közé tartozik, hogy az emberek az életük során megvalósított tevékenységeket
tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás az élet szerves részét alkotja, az
életszerű, problémaalapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja az életminőséget. Ennek
szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti fejlesztése, amelyre a
problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben kerül sor. A feladatok, a
kötelességek, az önkéntes és a szabadidős tevékenységek elvégzése, a közösségi életformák
gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A problémamegoldás az élet minden területén jelen
lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének,
lépéseinek, eszközeinek, módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a
problémamegoldás általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával
érdemes megismertetni.
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A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása
önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás elméleti módszereivel,
a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd az elméleti megalapozást
követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes programokat.
Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái is tanulmányozhatók,
illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek tanítása a mások által
készített programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus
szemléletet is támogatja.
Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett
középpontba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interneten zajló
kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony felhasználását.
Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb
multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez,
kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az
intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz
nélkülözhetetlen a szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a
programok által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és
vizsgálata tanári segítséggel. A túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket
rejthet, melyekre érdemes felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket,
amelyekkel a veszélyek elkerülhetők.
Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák és
rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat
magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a
netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló
kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, ennek érdekében a
tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és
veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat.
A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, használatát,
az információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az egyes
információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát,
tartalmuk értékelését is.
Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képességek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az adatokat,
megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív állampolgárság
érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok
céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. A
tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra hasznos elektronikus szolgáltatásokat.
Az informatikai rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek
tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a
tapasztalatszerzés többféle módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok
szerinti értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási
alternatívák kifejtésére.
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A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő
lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus
szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár – a nyomtatott és az
elektronikus információhordozók forrásközpontjaként való – használata az önműveléshez szükséges
attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az
iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, a nyomtatott vagy elektronikus
információhordozók használatának megismerésével, a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, a
tudatos, magabiztos használói magatartás, az igényes tájékozódás és a releváns információkeresést
segítő könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el.
Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és
komplexen gondolkodjon a folyamatról, és azt így is tervezze meg. Ehhez elengedhetetlen, hogy
ismerje a különböző információhordozó dokumentumok, segédkönyvek, adatbázisok típusait,
jellemzőit és információs értékük megállapításának szempontjait. E tudásának fokozatos, folyamatos
és gyakorlatközpontú fejlesztése segíti a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató
forráskiválasztásban és információgyűjtésben. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári
információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai szabályokat,
jogi vonatkozásokat.
A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári nyomtatott és
elektronikus információhordozók használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy
keretében megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az
egyes műveltségterületeken, és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen
a könyvtárak által helyben nyújtott hagyományos szolgáltatások és a folyamatosan fejlődő információs
kommunikációs technológiával elérhetővé tett lehetőségek.
Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatásával és az
egészséges számítógépes munkakörnyezet
gondolkodásra, a testi és lelki egészségre.
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Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a digitális és a
természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási lehetőségek megismerése,
az analóg információk digitalizálása erősíti a környezettudatosságot, felkészíti a tanulókat a
fenntarthatóság megteremtéséből adódó feladatokra.
A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetéktelen
adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök
használatával fejlődnek a diákok technikai készségei.
Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, ami fejleszti az anyanyelvi
kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önálló tanulást. A személyes
dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a pályaorientációt. A multimédiás
dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas
programokkal végzett műveletek során nyert információk támogatják a felhasználót az önálló
döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák
fejlesztését és a hatékony, önálló tanulást.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az önismereti és
a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók megtapasztalják,
hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha kisebb részekre bontják, és a feladat
megoldásán csoportban közösen dolgoznak. A csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret
fejlesztéséhez, valamint a társak megértéséhez, elfogadásához.
oldal 444 / 830

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az idegen nyelvi
kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program használatát bemutató
dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az angol nyelvű szövegek
olvasására és megértésére. A feladathoz tartozó problémák programozására angol nyelvű minták,
megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot
lehet kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés során
jelentősen mélyül a tanulók angoltudása, fejlődik kommunikációs képességük.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a matematikai
kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az algoritmus programmal
történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a folyamat során hangsúlyossá válik a
logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a matematikaórákon megismert képleteket alkalmazzák,
átalakítják. Az alkotás során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések
megfelelő használata, a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a
tanulók teszteléssel ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói
dokumentumok fontosságát.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekapcsolódhat a
természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettudományos problémák
megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a tanuló megismeri a
tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések matematikai képletekkel való
felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi
szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelőképességét. A méréseknél és azok
kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni
a balesetmentes viselkedési formáknak.
Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra nevelést.
A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált.
Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média
nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és
kritikusan gondolkodó résztvevője legyen.
A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból képes legyen
kiválasztani a hiteleset. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a valóságot és a virtuális
világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk megismerésében, ezért a média
működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk kritikus értelmezéséhez. Ennek
érdekében ösztönözni kell a médiatudatos, kritikus gondolkodást, az etikus viselkedést. A média
egyes elemei a manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A
helyes médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető
a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon
alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a
segítségkérés.
Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket ismernek
meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre neveléshez. Az
elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, ami támogatja a társadalmi
folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok
ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel
fejlődik az önismeret, valamint a szövegértő és -feldolgozó képesség.
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Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredményességét,
hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósításához, lehetőséget
nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.
Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és lelki
egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált gondolkodás
kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásait, a
környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi tevékenységek hatással vannak a
környezetre, a környezet megóvása érdekében a környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel
kapcsolatos információk keresésére is hangsúlyt kell fektetni.
Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok közötti
különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, ezért eleinte
csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyamokon a tanulók
tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bővíthetik az alkalmazott
források és felhasználások körét.
A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, mivel
minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. A demokráciára nevelés és az
állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása és a
megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához szükséges
tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi szükségessé,
melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető.
A könyvtári informatika keretén belül meg kell tanítani a diákokat arra, hogy hogyan használhatók a
könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtárhasználat tanulása segít az
információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A
témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést
igénylő csoportmunkával járul hozzá a differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális
kulcskompetenciák fejlesztése területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás
folyamatának, valamint ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók
a nyomtatott és a digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat,
anyanyelvi és idegen nyelvű információforrásokat.
9–10. évfolyam
Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik
meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik rendszeresen
alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban a korábbi évek során fejlesztett
készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök
lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly.
A technikai eszközök fejlődésével viszonylag könnyen elérhetővé válik a mozgóképek digitális
formában való rögzítése, a digitális hang- és képfelvételek készítése, megosztása, a nagyméretű
állományok könnyebb kezelése érdekében szükséges a tömörítési módok és eljárások megismerése
is.
Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk alapján. A tanulók
felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói ismeretek birtokában
segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.
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A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek érdekében
ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges fogalmakkal és a
számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi élet során is fontos
szerepet kapnak. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket végezhetünk, az adatokat
megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel egyéb tantárgyi feladatokat is
meg lehet oldani. Az adattáblák logikus felépítése, az adattáblák közötti kapcsolatok felismerése, az
adatbázisokból lekérdezéssel történő információszerzés, a nyert adatok esztétikus formába rendezése
segít az információk feldolgozásában, a megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy
ezeket a műveleteket megismerjék a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő
problémamegoldás

közvetlen tanulmányozásának

befejező képzési szakaszában a tanulók

összetettebb problémákat oldanak meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai,
természettudományos, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként elsősorban
csoportos és projektmunkaformákat alkalmaznak.
Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók

az ilyen

problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban előtérbe kerül
az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek ismerete.
A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon használják
tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében tetszőleges eszközökkel
történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, másrészt az egyszerűbb, különös
tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok modellezésére és szimulációjára kerül sor.
Az infokommunikációs gyakorlatok során a középiskolában a diákok önállóan határozzák meg a
szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett információkat képesek önállóan
felhasználni. Képesek az információ hitelességének megítélésére. Az elkészült anyagaikat önállóan
publikálják, megosztják az interneten.
A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a hangsúly a
csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az infokommunikációs eszközök
mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi műveltségi területek fejlesztése érdekében
kapott feladatok esetében önállóan használják az elektronikus média lehetőségeit, hatékonyan
alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket.
Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztályuknak megfelelő,
információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a veszélyek elhárítására,
megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kap az információforrások
etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. Tapasztalatot szereznek az informatikai
eszközök helyes használatának elsajátításában, bővítik a kulturált együttélésre vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos ismereteiket, és azokat be is tartják. Az informatikai eszközök használata
jelentősen hozzájárul a társadalmi változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes
szakaszait, feltárni az eszközök fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális
életre vonatkozó hatását és ezek összefüggéseit.
A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus
szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött szerepét,
céljait, és törekednek a biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a szolgáltatások
kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbálása, a
működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemléletmód
kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését követően az egyes
szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a rendszerezést, az
igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását.
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A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb és
modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását annak érdekében,
hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a középiskolai évek
után is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás folyamatának, a probléma
megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és
hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer általános internetes és a helyben
elérhető könyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony
könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források
felhasználási célhoz viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi
és közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor.
Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő alkotó
felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt igénylő
feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg.
9. évfolyam
Tematikai

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

1. Az informatikai eszközök használata

14 óra

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához
A tematikai egység
szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az
nevelési-fejlesztési
informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet
céljai
megteremtése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük Fizika;
kémia:
fizikai alapjai
elektromágnesesség,
A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a optika,
félvezetők,
memória főbb jellemzői.
folyadékkristályok, színek,
Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, festékek,
analóg
működési elve.
digitális jelek.

és

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása
Az összetett munkához szükséges
szempontjainak megismerése.

eszközkészlet

kiválasztási

Digitalizáló eszközök.
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és
szolgáltatásai.
Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos
alakítása
Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása.
Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása.
Az egészséges munkakörnyezet megteremtése
Egészséges, ergonómiai szempontoknak
munkakörnyezet kialakítása.

Biológia-egészségtan: az
megfelelő

számítógépes érzékszervek
biztosító

védelmét
szabályok,

helyes
szokások;
a
környezeti állapot és az
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ember egészsége közötti
kapcsolat,
egészséges

igény

az

életkörülményekre.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai

Számítógép,

alaplap,

processzor,

memória,

digitalizálás, operációs rendszer, hálózat,

digitális

kamera,

periféria,

adatvédelem, munkakörnyezet,

ergonómia.

egység/

Fejlesztési cél

Órakeret
80 óra (9-

2. Alkalmazói ismeretek

10. évf.)
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus
20 óra
létrehozása

Előzetes tudás

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A digitális
képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. Karakter- és
bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő programmal.
Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél
készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő

A tematikai egység
formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása,
nevelési-fejlesztési
átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív
céljai
anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges
alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása

Fizika; kémia; biológia-

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése.
Élőfej, élőláb.

egészségtan:

Stílusok alkalmazása.
Tartalomjegyzék készítése.

elkészítése; kísérlet vagy
vizsgálat

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.

jegyzőkönyvének

projektmunka

elkészítése.
Vizuális kultúra: Gyűjtött
információ-

és

képanyagból
összefoglaló

írásos
készítése.

Médiahasználat.
Körlevél
A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése.
Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával.
Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő programmal.
Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum Magyar
célszerű kiválasztása

nyelv

és

irodalom: szövegalkotás.

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.)
elhelyezése közös multimédiás dokumentumban.
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Fizika; kémia; biológia-

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban.

egészségtan: vizsgálatok

Dokumentumok nyomtatási beállításai.

eredményének
prezentálása;
projektmunka
bemutatása.

Hangszerkesztés

Ének-zene:

saját

Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok átalakítása.
Hangszerkesztő program használata.

munkák,
felhasználása

gyűjtések
az

elektronikus hangalakítás
során.
Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók Vizuális

kultúra:

készítése

Mozgóképi
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és szövegkörnyezetben
komplex használata.
Utómunka egy videoszerkesztő programmal.

megfigyelt
kommunikáció

A weblapkészítés alapjai.

értelmezése.
Szövegkörnyezetben
megfigyelt

emberi

egyszerűbb

(teret és időt formáló)
képkapcsolatok, kép- és
hangkapcsolatok
értelmezése.
Átélt,

elképzelt

hallott
események

vagy

egyszerűbb
mozgóképi

megjelenítésének
megtervezése,
esetleg
kivitelezése
életkornak
szinten

az
megfelelő

(például

story-

board, animáció, interjú).
Kulcsfogalmak/

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum,

fogalmak

multimédia, videó, nyomtatási
videoformátum, weblap.

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

beállítás,

hangformátum,

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés

képformátum,

38 óra

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Egyszerű
táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt adatokból
célszerű diagramok készítése.

A tematikai egység Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. Adatok
nevelési-fejlesztési
tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
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Problémamegoldás táblázatkezelővel

Matematika:

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.
Tantárgyi feladatok megoldása.

kamat
számítása,
befektetésekkel,

Függvények használata.

hitelekkel
kapcsolatos
számítások.

Statisztikai számítások

Matematika:

számok,

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben.
Az adatok grafikus szemléltetése.

műveletek,
matematikai

egyéb

kamatos

szimbólumok (pl. képek,
szakaszos
ábrák,
diagramok,
műveletek,

táblázatok,
nyitott

mondatok)

alapján

az

általuk leírt valóságos
helyzetek,
történések,
összefüggések
elképzelése.
Biológia-egészségtan;
kémia;

fizika:

a

természeti és technikai
rendszerek állapotának
leírására
szempontok

szolgáló
és

módszerek használata.
Adatkezelés táblázatkezelővel
Adatok rendezése, szűrés.

Matematika;
földrajz;
fizika; kémia: táblázatok

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.

adatainak rendezése.

Térinformatikai alapismeretek

Fizika;
matematika:

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei.
Útvonalkeresők, térképes keresők használata.

a

földrajz;
térbeli

tájékozódást
szolgáló
eszközök és módszerek
alapjai és felhasználásuk.
A GPS idő-, távolság- és
sebességadatainak
értelmezése.

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása
Adatbázis létrehozása.
Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs.
Adatbázis feltöltése.
Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban.
Kulcsfogalmak/

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs.

fogalmak
10. évfolyam
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Tematikai

egység/

Fejlesztési cél

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés

22 óra

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Egyszerű
Előzetes tudás

táblázatkezelési műveletek végrehajtása.
célszerű diagramok készítése.

Táblázatba

foglalt

adatokból

A tematikai egység Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. Adatok
nevelési-fejlesztési
tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémamegoldás táblázatkezelővel

Matematika:

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.

kamat

Tantárgyi feladatok megoldása.

befektetésekkel,

Függvények használata.

hitelekkel
kapcsolatos
számítások.

Statisztikai számítások

Matematika:

számok,

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben.
Az adatok grafikus szemléltetése.

műveletek,
matematikai

egyéb

kamatos
számítása,

szimbólumok (pl. képek,
szakaszos
ábrák,
diagramok,
műveletek,
mondatok)

táblázatok,
nyitott
alapján

az

általuk leírt valóságos
helyzetek,
történések,
összefüggések
elképzelése.
Biológia-egészségtan;
kémia;

fizika:

a

természeti és technikai
rendszerek állapotának
leírására
szempontok

szolgáló
és

módszerek használata.
Adatkezelés táblázatkezelővel
Adatok rendezése, szűrés.

Matematika;
földrajz;
fizika; kémia: táblázatok

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.

adatainak rendezése.

Térinformatikai alapismeretek

Fizika;

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei.

matematika:

Útvonalkeresők, térképes keresők használata.

tájékozódást
szolgáló
eszközök és módszerek

földrajz;
a

térbeli

alapjai és felhasználásuk.
A GPS idő-, távolság- és
sebességadatainak
értelmezése.
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Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása
Adatbázis létrehozása.
Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs.
Adatbázis feltöltése.
Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban.
Kulcsfogalmak/

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs.

fogalmak

Tematikai
Fejlesztési cél

egység/ 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és Órakeret
módszerekkel
26 óra
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és
eszközök kiválasztása

Előzetes tudás

Algoritmusleíró

eszközök

ismerete

és

használata,

egyszerűbb

algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata.

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével
A
tematikai
egység
történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges
nevelési-fejlesztési céljai
algoritmusok készítése.
Kapcsolódási

Ismeretek/fejlesztési követelmények

pontok

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex Matematika:
alkalmazása
ismerethordozók
A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása.

használata.

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő Számítógépek
megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése.
használata.
Algoritmus követése,
értelmezése,
készítése.
Matematikai
modellek,
alkalmazásuk módja,
korlátai (pontosság,
értelmezhetőség).
Magyar nyelv és
irodalom;
idegen
nyelvek; matematika;
földrajz:
szövegfeldolgozás.
Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékenység Matematika:
tervezése
ismerethordozók
Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának használata.
tervezése és megvalósítása csoportmunkában.
Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése.

Számítógépek
használata.
Algoritmus követése,
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értelmezése,
készítése.
Matematikai modellek
(pl.
számítógépes
programok),
alkalmazásuk módja,
korlátai (pontosság,
értelmezhetőség).
Modell
diagram)

(ábra,
alkotása,

értelmezése
fogalmakhoz.
Közelítő
értékek
meghatározása,
egyenletek,
egyenletrendszerek
megoldása,
diagramok készítése.
Magyar nyelv és
irodalom;
idegen
nyelv;

földrajz:

szövegfeldolgozás.
Kulcsfogalmak/f

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka.

ogalmak

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben.

A tematikai egység Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé
nevelési-fejlesztési
építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, Magyar
nyelv
és
megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok irodalom; idegen nyelv;
tervezése, végrehajtása, elemzése

matematika;

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása.

szövegfeldolgozás.

földrajz:

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az
alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok Fizika;
megvalósítása.
összefüggések,
Néhány típusalgoritmus vizsgálata.

folyamatok
programozása.

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata,
megtervezése, értelmezése
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kémia:

A beállítások értelmezése.
Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Magyar
nyelv
és
Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése
irodalom; idegen nyelv;
matematika;

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során.

földrajz:

szövegfeldolgozás.
Kulcsfogalmak/

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve,

fogalmak

adattípusok, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény.

Tematikai
egység/
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Fejlesztői környezet ismerete.

A tematikai egység Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések eredményeinek
nevelési-fejlesztési kiértékelése informatikai eszközökkel.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Mérések
és
szimulációk,
a
paramétermódosítás
törvényszerűségek
megfogalmazása,
modellalkotás

hatásai, Fizika;
egyszerű természettudományos

tevékenységekre

folyamatokkal
programok.

Tantárgyi szimulációs programok használata.
A
beállítások
megfogalmazása.
Tantárgyi

hatásainak

megfigyelése,

a

kémia:
foglalkozó

tapasztalatok
Matematika: véletlen esemény,

mérések

eredményeinek

kiértékelése

informatikai valószínűség.

eszközökkel.
Modellalkotás egyszerű tevékenységekre.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell.

Tematikai
egység/
4. Infokommunikáció
Fejlesztési cél

Órakeret 8
óra

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek
Előzetes tudás

Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése,
az információ kritikus értékelése.

A tematikai egység A
feladatok
elvégzéséhez
szükséges
információk
azonosítása,
nevelési-fejlesztési
meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló
céljai
publikálása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Önálló információszerzés

Kémia;

Információkeresési stratégia.

természettudományos

Tartalomalapú keresés.

projektek

biológia;

Logikai kapcsolatok.
pályázati
A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, készítése.
kigyűjtése, felhasználása.

fizika:

kidolgozása,
anyagok

A számítógéppel segített
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tanulás

módszereinek

alkalmazása a mérés,
információkeresés,
bemutatók
és
a
kommunikáció segítésére.
A
problémamegoldásra
irányuló,
hatékony
információkeresés.
Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció Történelem, társadalmi és
megismerése
állampolgári
ismeretek:
A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.
A közlés céljának felismerése.

egy
esemény
információinak begyűjtése

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése.

több

párhuzamos

forrásból,
összehasonlítása,

ezek

elemzése,
az
igazságtartalom keresése,
a manipulált
felfedése.

információ

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus,
internetes eszközökkel.
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok
publikálása az interneten.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés.

Tematikai
egység/ 4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs
Fejlesztési cél
formák
Előzetes tudás

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs
eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete.

A tematikai egység Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több
nevelési-fejlesztési
résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs
céljai
lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kommunikációra

képes

eszközök

Kapcsolódási pontok
összekapcsolási

lehetőségeinek Idegen

megismerése
Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.
Csoportmunka az interneten.
Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának
vizsgálata
A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az
elektronikus és internetes lehetőségekkel.
A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a
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kommunikáció
partnerekkel.

nyelvek:
külföldi

függőség elhárítása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kommunikációs program.

Tematikai
egység/
4.3. Médiainformatika
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása.

A tematikai egység Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A

hagyományos

médiumoktól

Kapcsolódási pontok

különböző,

informatikai

eszközöket Földrajz:

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban

tájékozódás

segítségével.

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus Helymeghatározás,
könyvtárakból.
útvonalválasztás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai

GPS
ideális

Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv.

egység/

Fejlesztési cél

Órakeret

5. Az információs társadalom

10 óra

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok.
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges
Előzetes tudás

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok
megfigyelése, véleményezése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Adatvédelmi fogalmak ismerete.
Az információforrások hitelességének értékelése.
Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése.
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése.
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak
felismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési Technika,

életvitel

és

technikáival való megismerkedés

gyakorlat:

részvétel

a

Adatvédelmi fogalmak ismerete.

társadalmi

Az információforrások hitelességének értékelése.
Informatikai eszközök etikus használata.

felelősségvállalásban.

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok Technika,

életvitel

megismerése

gyakorlat:

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése.

megfelelő

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése.

információforrások,
eszközök,
módszerek
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a

és

célnak

kiválasztása.
Magyar

nyelv

irodalom:

a

és

források

megjelölése, az idézés
formai
és
etikai
szabályai,
jegyzetek
készítése,

netikett.

A

forráskritika technikái.
Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, Technika,

életvitel

és

személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése

gyakorlat:

A globális információs társadalom jellemzői.

fenntarthatóság

Az informatikai kultúra jellemzői.

értékének és érdekének

a

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak elfogadása, tudatos és
felismerése.
cselekvő részvétel az
Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre emberi
és az egészségre vonatkozóan.
állapotának

környezet

megőrzésében,
javításában.
Fizika;
biológiaegészségtan; kémia: a
számítógéppel
segített
tanulás
módszereinek
alkalmazása a mérés,
információkeresés,
bemutatók

és

a

kommunikáció
segítésére.
Információskommunikációs

és

rendszerek
felépítése,
jelentőségük.
Magyar
nyelv
és
irodalom: az információs
kommunikációs
társadalom
műfajainak
megfelelő

olvasási

szokások gyakorlása, az
ezekhez
kapcsolódó
tipikus
veszélyek

hibák
és
felismerése,

kiküszöbölése.
Matematika: matematikai
oldal 458 / 830

modellek

(pl.

mondatok,
sorozatok,

nyitott

gráfok,
függvények,

függvényábrázolás,
számítógépes
programok,
elemzések),

statisztikai

alkalmazásuk

módja,

korlátai
(pontosság,
értelmezhetőség).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai

Információs
társadalom,
informatikai
biztonság,
informatikai
kultúra,
információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium,
közkincs, szabad felhasználás.

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata
Elektronikus

szolgáltatásokkal

kapcsolatos

személyes

tapasztalatok,

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje.

A tematikai egység Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások
nevelési-fejlesztési
kritikus használata.
céljai
A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az

e-szolgáltatások

előnyeinek

Kapcsolódási pontok
és

veszélyeinek,

biztonsági Technika,

vonatkozásainak feltérképezése

életvitel

és

gyakorlat: A mindennapi

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének tevékenységekben és a
felismerése.
fogyasztói szokásokban
Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése.
Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése.

megnyilvánuló egészségés környezettudatosság.
Összetett
technológiai,
társadalmi és ökológiai
rendszerek elemzése.

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában
Fogyasztói szükségletek azonosítása.
A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek
azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása.

megfigyelése

Technika, életvitel és
gyakorlat: a környezetre
és és az emberi egészségre
gyakorolt
hatások.
Tudatos

vásárlás,

fogyasztói szokások.
Magyar
nyelv
és
irodalom: a manipulációs
szándék,
a
következtetések

hibás
és a

megalapozatlan

ítéletek

felismerése.
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Kulcsfogalmak/

Információs

fogalmak

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat.

Tematikai

egység/

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

társadalom,

média,

elektronikus

szolgáltatás,

regisztráció,

Órakeret

6. Könyvtári informatika

6 óra

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló
kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítása segítséggel.

A tematikai egység A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló
nevelési-fejlesztési
felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Könyvtártípusok, információs intézmények

Magyar

nyelv

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése.

irodalom:

a

A települési közkönyvtár önálló használata.
Könyvtárlátogatás.

képesség
kulturált

és

tanulási
fejlesztése,

könyvtárhasználat.
Könyvtári szolgáltatások
A

könyvtári

Magyar

információs

rendszer

szolgáltatásainak

nyelv

és

rendszerezése, irodalom:

felhasználása a tanulásban.
A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése.

könyvtárhasználat.

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való Ének-zene: a könyvtár és
önálló használata.
az internet felhasználása.
Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat.
Információkeresés

Magyar
irodalom:

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága.

nyelv
és
a könyvtári

Információkeresési stratégiák ismerete.
információkeresés.
Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és Az internetes adatgyűjtés
ismeretterjesztő művekből.
Releváns információk
információhordozókból.

kiválasztása

Az iskolai tananyag
kutatómunkával.

elmélyítése

technikái,
hagyományos
és

kibővítése

és

linkek

elektronikus használata.
Adatkeresés,

önálló

könyvtári anyaggyűjtés nyomtatott
és elektronikus források
segítségével;
szótárak,

egynyelvű
értelmező

szótárak;

szelekció,

értékelés, elrendezés.
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
ismeretszerzés
szaktudományi
munkákból.
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Fizika; kémia; biológiaegészségtan:
az
ismeretszerzés
folyamatának
eredményének
értékelése.
A

és
kritikus

problémamegoldásra

irányuló,
hatékony
információkeresés.
Vizuális

kultúra:

tájékozódás
valamely
Európán kívüli kultúra
művészetéről

a

történelmi, kultúrtörténeti
összefüggések
figyelembevételével.
Ének-zene:

zenei

dokumentumok gyűjtése.
Technika, életvitel és
gyakorlat: a személyes
pályatervnek,
elképzeléseknek,
szükségleteknek
megfelelő
információszerzés.
Dokumentumtípusok, kézikönyvek

Matematika:

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete.

ismerethordozók

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint.
A talált információk kritikus értékelése.

használata. Könyvek (pl.
matematikai

Időszaki kiadványok önálló használata.

zsebkönyvek,

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok.
szakkönyvek,
Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, ismeretterjesztő könyvek,
önálló használata.

lexikonok,
feladatgyűjtemények,
táblázatok,
képletgyűjtemények).
Magyar
nyelv
és
irodalom: segédkönyvek,
kézikönyvek,
szótárak,
lexikonok
használata,
ismeretlen
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kifejezések

jelentésének

önálló

megkeresése egynyelvű
szótárakban.
Az
elektronikus
tömegkommunikáció és
az
irodalom
kölcsönhatásának
új
jelenségei.
Földrajz: tájékozódás a
hazai földrajzi, környezeti
folyamatokról.
Információgyűjtés
internetalapú
szolgáltatásokkal:
időjárási
helyzetkép,
útvonaltervező,
valutaváltó.
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
történelmi,

ismeretek:

társadalomtudományi,
filozófiai
és
etikai
kézikönyvek,
lexikonok.
Vizuális

atlaszok,

kultúra:

a

tömegkommunikáció
formái,
a
tömegkommunikációt és
a
mediatizált
nyilvánosságot jellemző
tények, modellek.
Az
audiovizuális
szövegek,

műsorok

előállítását,
nyelvi
jellemzőit, közvetítését és
értelmezését
leíró
fontosabb fogalmak és
alapvető összefüggések.
Forráskiválasztás

Történelem, társadalmi
állampolgári
Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a és
ismeretek:
kérdések
forrás információs értékének figyelembe vételével.
megfogalmazása
a
szerző
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esetleges

elfogultságaira,
tájékozottságára,
szándékaira,

rejtett
stb.

vonatkozóan.
Az
adott

téma

tanulmányozásához
leginkább
megfelelő
térkép kiválasztása.
Különböző
szövegek,
hanganyagok, filmek, stb.
vizsgálata a
hitelesség

történelmi

szempontjából.
Magyar

nyelv

és

irodalom: verbális és nem
verbális (hangzó, képi és
digitális)
gyűjtése,

információk
szelekciója,

rendszerezése, kritikája
és felhasználása.
Vizuális

kultúra:

információforrások
szűrésének szempontjai.
Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás

Magyar

nyelv

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről.

irodalom:

a

és

források

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, megjelölése, az idézés
segítséggel való alkalmazása.
formai
és
etikai
Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

szabályai,
jegyzetek
készítése, netikett.

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett
bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség,
önművelés, egész életen át tartó tanulás.
A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére
tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat áttölteni
kameráról a számítógép adathordozójára;
ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait;

A fejlesztés várt
ismerje az ergonómia alapjait.
eredményei a két

évfolyamos ciklus
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
végén
legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű
számításokat elvégezni;
tudjon körlevelet készíteni;
tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot;
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tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel
információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába
rendezni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
témakör végére
tudjon algoritmusokat készíteni,
legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani;
legyen képes tantárgyi
megvalósítására;

problémák

megoldásának

tervezésére

és

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat;
legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére;
legyen képes egy csoportban tevékenykedni.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy
internetes eszközökkel publikálni;
legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;
tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési
technológiákat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
legyen képes értékelni az információforrásokat;
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat;
ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat;
ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait;
ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az
egészséget befolyásoló hatásait;
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét,
legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára;
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait;
ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában;
ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az
információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani;
legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan
alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni.

Etika
12. évfolyam
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Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének
megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével
felkészíti a tanulókat a személyközi kapcsolatok és a társadalmi együttélés konfliktusainak kezelésére,
tudatosítja döntéseik, cselekedeteik erkölcsi jelentőségét.
Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre, véleményük szabatos
kifejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az erkölcs kérdéseiben. A szellemi értékek iránti
fogékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra nevel. Hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók tiszteljék
embertársaik erkölcsi méltóságát. Értékeljék és tiszteljék a társadalmi és kulturális sokszínűséget és
váljanak képessé a megértésen, kölcsönös segítségen, s a más kultúrák iránti nyitottságon alapuló
együttműködésre társaikkal. Ismerjék fel az élővilág gazdag változatosságának értékét.
Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nat-ban az erkölcsi neveléssel kapcsolatos általános
célok megvalósulásához. Fontos szerepet vállal az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében,
hozzájárulhat a lelki egészség megőrzéséhez, közvetve pedig a gazdasági és pénzügyi, valamint a
médiatudatosságra való neveléshez is. A tantárgy – önkifejezésre, kérdezésre, véleményalkotásra,
érvelésre és párbeszédre épülő módszertana révén – erőteljes befolyáshoz juthat az anyanyelvi
kommunikációs kompetencia fejlesztésében. A tanórák keretében feldolgozandó témák jól támogatják
a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését, ösztönöznek a másokért és a közösségért való
felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes megfogalmazásának elvárása pedig elősegíti
az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését.
A tantárgy sajátos fejlesztési céljai és követelményei, amelyek valamennyi témakör feldolgozása
során egységesen érvényesülnek, a következők:
— Filozófiai fogalmak, vallási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése, értelmezésük
szóban és írásban.
— A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása, az ettől eltérő
gondolkodásmódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.) jelentőségének belátása.
— Egyéni vélemény kialakítása, felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekkel való
párbeszédben.
— A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajátítása. Az elkötelezettség és az
elfogulatlanság igényének összeegyeztetése.
— Erkölcsi

elvek

alkalmazása

egyedi

esetekre,

különféle

élethelyzetek

erkölcsi

dimenziójának felismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, alternatívák
mérlegelése.
— A helyes önismeret és az önnevelés igényének erősítése. A cselekedeteink minőségét
meghatározó erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság, igazságosság,
bátorság és mértékletesség) jelentőségének belátása, fejlesztésük lehetőségeinek
felismerése.
— Az erkölcsi értékek megbecsülése, tisztelete másokban, igényesség kialakítása a saját
magatartás tekintetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti
összefüggés felismerése.
— A személyközi kapcsolatok morális, érzelmi, intellektuális és érzéki dimenziói közötti
összefüggések felismerése. A szeretet, megértés, türelem, hűség, bizalom és odaadás
értékének tudatosítása. A tartós párkapcsolatok és a harmonikus családi élet
kialakításához szükséges gondolkodásmód és attitűd fejlesztése. A másokkal való
együttérzés, azonosulás képességének elmélyítése.

oldal 465 / 830

— Az ember erkölcsi méltóságáról alkotott fogalmak értelmezése: igazság és szabadság,
azaz az öntudatos létezés és a cselekedeteinkért és társainkért viselt felelősség közötti
összefüggés tudatosítása.
— Az élet, illetve az életformák gazdag változatosságának és változékonyságának tisztelete
a természetben és a kultúrában. A kanti aranyszabály értelmének, illetve a
szenvedésokozás tilalmának belátása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a globális
egymásrautaltság feltételei között. A globális felelősség összefüggéseinek felismerése a
hálózati társadalomban. A halállal való szembenézés képessége.
— A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a
fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás fontosságának tudatosítása.
— Az együttélési szabályok jelentőségének belátása. A törvények tisztelete és a lelkiismeret
szabadsága közötti konfliktusok értelmezése. A társadalom jobbítására irányuló
kezdeményezés és bírálat megbecsülése. Felkészülés a közéletben való felelős
részvételre.
— A korrupció társadalmi jelenségének ismerete, az ellene alkalmazható egyéni és
közösségi magatartásformák alkalmazásának készsége és képessége.
— Az erkölcsi önigazolási mechanizmusok működése, a rossz példák, a rossz társadalmi
gyakorlat hatása az egyéni döntésekre; a nemet mondás nehézsége.
— A szolidáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátása, alkalmazása
konfliktushelyzetekben.

Az

előítéletes,

kirekesztő,

rasszista,

a

kisebbségekkel,

nemzetiségekkel szemben elutasító viselkedés gyökereinek feltárása, a társadalmi
csoportok közötti együttélés konfliktusainak méltányos kezelésére irányuló igény, illetve
az ehhez szükséges attitűdök és ismeretek elmélyítése.
E szempontok egyúttal jelzik az etika tantárgy tanításának kívánatos és a sikerességre reményt adó
módszertanának legfontosabb vonásait is. A rendelkezésre álló idő függvényében, a témák
feldolgozásának értékes formája lehet – a beszélgetés és a vita mellett – egy-egy projektfeladat
megoldása is, egyéni vagy csoportos munka keretében.

Tematikai egység

Órakeret
óra

Alapvető etika
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A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) szerepe a
Előzetes tudás

kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb részletei. A
felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások irodalmi példái.

Ismeretek, fejlesztési feladatok

Kapcsolódási pontok

Az erkölcsi gondolkodás alapjai

Filozófia:

Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás. Az elérhető boldogság.
Elmélet és gyakorlat.

A

szabad

akarat

és

a

rossz

A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én kérdései. Az értékteremtő ember
kialakulásában.
és
a
hatalom.
Szabadság,
Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd.
választás, felelősség, szorongás.
Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok természete,
Társadalmi,
állampolgári
az egyén erkölcsi méltósága.
ismeretek:
A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze.
Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések.

Pályakezdés, álláskeresés.

A szenvedés kérdése.

Munkaerő-piaci elvárások itthon és
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külföldön.
Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában
Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és
etikája.
A szeretet erkölcsi jelentősége.
A lelkiismeret szabadsága
elháríthatatlansága.

és

a

személyes

felelősség

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés
Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány,
törvény.
A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások
igazsága.
Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok.
Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata.
A felelősség kérdése
Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért –
felelősség másokért.
Az erények és a jó élet céljai
Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét és a jó
élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság mint etikai kérdés.
Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés. Önállóság és
példakövetés. Magánérdek és közjó.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, szeretet,
kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, törvény, megértés;
felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, jellem, önigazolás.

Tematikai egység

Órakeret
óra

Egyén és közösség
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Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza

Előzetes tudás

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok kialakulásának
sajátosságai Kelet-Közép-Európában. Nemzetiségi konfliktusok, vallásüldözés a
magyar történelemben. A cigányság történetével, helyzetével kapcsolatos
alapismeretek. Hátrányos élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi
összetevőinek ismerete.

Ismeretek, fejlesztési feladatok

Kapcsolódási pontok

A kapcsolatok etikája

Történelem,

Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek.
Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. Szexuáletika.

állampolgári ismeretek:

és

A jóléti társadalom.

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők és A
gyermekek. A családi élet válságai.

társadalmi

magyar

társadalom

a

rendszerváltozás után.
A cigányság (a romák),
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Társadalmi szolidaritás

helyzete

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság, kölcsönös segítség.
A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi kötelesség.

folyamata.
A zsidóság Magyarországon.

Törvény és lelkiismeret

Antiszemitizmus, kirekesztés,
genocídium.

és

integrációjának

A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. A
Földrajz:
lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága.
Magyarország és a KárpátSzavak és tettek

medence
Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember magyarság

földrajza;
a
által
lakott,

lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. országhatáron túli területek.
Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. Médiaetika.
Mozgóképkultúra
és
Hazaszeretet
médiaismeret:
Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a A média társadalmi szerepe.
hazáért, és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság Médiareprezentáció,
(identitás) felépülése és torzulásai.
valószerűség, hitelesség.
Médiaetika,
médiaszabályozás.

Többség és kisebbség

Az etnokulturális csoportok, nemzetiségek és vallási kisebbségek, illetve
állampolgári
a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi problémái, Társadalmi,
ismeretek: Kulturális és etnikai
rasszizmus, kirekesztés.
A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. A kisebbségek,
kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése.
hazánkban.

nemzetiségek

Esélyegyenlőtlenség
és
hátrányos társadalmi helyzet.
Szolidaritás és társadalmi
felelősségvállalás.
Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, erény,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári engedetlenség;
nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, idegengyűlölet,
antijudaizmus, antiszemitizmus, genocídium, hátrányos megkülönböztetés,
kisebbség, nemzetiség; igazságosság, szolidaritás, önkéntesség.

Órakeret
óra

Korunk kihívásai
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A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és társadalomföldrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű állatoknál, biodiverzitás,
ökológiai

rendszerek.

Kulturális

hagyomány,

jövőkép,

az

utódokról

való

gondoskodás szerepe és változásai a civilizáció történetében.
Ismeretek, fejlesztési feladatok

Kapcsolódási pontok

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései

Történelem,

Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.
A tudósok felelőssége.

állampolgári ismeretek:
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A

társadalmi

és

tudományos-technikai

forradalom. Az emberiség az
ezredfordulón: a globális világ
Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. és problémái.
Bioetika

Béranyaság. Terhességmegszakítás.
Genetikailag módosított élőlények.

A
globális
világgazdaság
fejlődésének új kihívásai és

Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia.

ezek
hatása
fejlődésére.

hazánk

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában
Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális hálózatok Földrajz:
korában.
globális kihívások,

migráció,

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és mobilitás.
önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása.
Szellemi és anyagi tulajdon védelme és a felelős piaci magatartás. Biológia-egészségtan:
Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: környezet és fenntarthatóság.
környezetrombolás,

adósságcsapda,

szélsőséges

egyenlőtlenségek,
létbizonytalanság,
népességrobbanás, tömeges migráció.

jövedelmi

népbetegségek, Filozófia:
Az ökológiai

válság

etikai

vonatkozása.
Bioetikai
állásfoglalások napjainkban.

Ökoetika
Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, amit más
lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a szenvedésokozás
tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai sokféleség értéke,
megóvásának és fenntartásának lehetősége. Az élet tisztelete. Az etika
emberközpontúságának értelmezése. Az ember felelőssége egy több
mint emberi világban.
A közösség és a korrupció problémája
Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan
előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. Magánérdek
és közjó. A korrupció jelensége és veszélyei, hatalommal való
visszaélés és korrupció a mindennapokban. Hogyan lehet a
megvesztegetést, a korrupciót megszüntetni? Lehet-e hála jele a
hálapénz? Ki hibázik, aki adja, vagy aki kapja? A korrupció elleni
fellépés lehetőségei, az egyén és a közösség felelőssége.
Felelősség utódainkért
Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai.
A ma élők felelőssége.
Uralom
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

a

természet

felett,

ökológiai

elővigyázatosság;

globális

felelősség,

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-megelőzés; élet,
halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajsovinizmus, emberközpontúság,
mélyökológia; az emberiség közös öröksége, a jövő nemzedékek jogai, szellemi
tulajdon, szerzői és szabadalmi jog, eredetvédelem, védjegy.
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A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás birtokában
képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák felismerésére és
kezelésére.
A fejlesztés várt Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős
eredményei a két mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti vitákban való
évfolyamos ciklus részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez
végén
szükséges készségekkel és képességekkel.
Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.
Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat,
amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít.

Testnevelés és sport
Célok és feladatok
A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a
testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez
kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet tényezőinek együttes hatásával járuljon
hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő
személyiséggé váljanak. Ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek
fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a verseny örömét, és igényeljék azt.
Becsüljék meg társaik teljesítményét, sajátítsák el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék a testnevelés
és sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Váljon a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk
részévé.


Az egészséggel kapcsolatos feladatok

Az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások ellensúlyozása. Értsék
és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek és önállóan hajtsanak végre relaxációs gyakorlatokat. A
mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok: A kondicionális és koordinációs képességeknek
az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Mozgáskészségek megfelelő szintű
kialakítása. A játék- és sporttevékenységekhez és azok űzéséhez kapcsolódó ismeretek bővítése.
Mozgáskommunikáció.


Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása

Sportágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény, a tevékenység öröme. Értékes
személyiségvonások fejlesztése. Kudarctűrés, a nehézségek leküzdése, kitartás, a monotónia tűrése,
környezetkímélő magatartás.


Fejlesztési követelmények

A testnevelés céljaként megfogalmazott alapvető követelmény minden tanuló számára, hogy az
alkalmazás szintjén rendszeresen műveljék mindazon tanult tevékenységformákat, amelyekről tudják,
hogy az egészség megőrzésében meghatározó szerepük van. Egyszerűbben
rendszeresen végezzenek testedzést.

fogalmazva:

A mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növeljék motorikus képességeik színvonalát (erő,
gyorsaság, állóképesség), hogy lehetővé váljon az atlétika, torna, sportjátékok, küzdősportok technikai
elemeinek elsajátítása.
Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése, amely a mozgáskultúra eredményeként
hozzájárul ahhoz, hogy a rendszeres fizikai aktivitás beépüljön életvitelükbe.
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Alakuljon ki a tanulókban a mozgásos tevékenységformák hátterében lévő fizikai, biológiai, pedagógiai
elvek megismerésének és értelmezésének szükséglete. Ismerjék a sporttörténet legfontosabb
eseményeit, a világszínvonalon teljesítő versenyzőket, érdeklődjenek a magyar és a nemzetközi
sportélet eseményei iránt.
9. évfolyam - Belépő tevékenységformák
A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata.
Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok.
A kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése.
Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása.
A torna mozgásanyagában lévő választott szergyakorlatok, elemek, elemkapcsolatok elsajátítása.
A választott sportjátékok űzése egyszerű szabályok szerint, törekvés az összjátékra.
A természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása.
Küzdőfeladatok és játékok elsajátítása.

Rendgyakorlatok ( 2 óra )
Menet megindítása és megállítása. Menetsebesség és a lépéshossz
változtatása járás közben. Alakzatok kialakítása. Sorakozó különböző
alakzatokban. Testfordulatok helyben.
Egészség kultúra előkészítés, alapozás, prevenció ( 20 óra )
Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabad,
illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. A
biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Fizikai állapot (őszitavaszi) felmérése (HUNGAROFITT) a tanulók kondicionális állapotának
helyzetét vizsgálja.
Felmérés területei: 2000 m síkfutás ( Cooper teszt )
Karhajlítás nyújtás
Törzsemelés
Felülés
Helyből távolugrás
4 ütemű szabad gyakorlat
Tömöttlabda lökés (Fiú 4 Kg, Lány 3 Kg)
Tömöttlabda dobás hátra (Fiú 4 Kg, Lány 3 Kg)

Atlétikai jellegű feladatmegoldások ( 30 óra )
Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel.
Dzsoggolás, szkippelés helyben, haladással, kifutással.
Keresztezőfutás, futás hátrafelé.
Szökdelő-, ugróiskola: galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és
pároskarú lendítéssel.
Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi.
Futó-ugró lépések.
Sorozatugrások helyből indulva és 3-4 lépés után.
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Fel- és leugrások zsámolyra, 3-4-5 részes szekrényre, átugrások az előbbi
szereken egy, illetve páros lábon súlyterheléssel is.
Ugrókötél-gyakorlatok.
Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböző állásokból, helyzetekből
medicinlabdával, súlygolyóval, egyéb szerekkel.
Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal.
A lábemelő, forgató mozgását hangsúlyozó dobások.
Célbadobások.
Futások
Állórajtok, térdelőrajt, rajtversenyek 20-30 m távon.
Fokozófutás, iramfutás.
Gyorsfutás 60-100 m-en.
Futóversenyek.
Tartós futás.
Ugrások
Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással ugrások léc felett, különböző irányból
történő indulással és ugrásfeladattal.
Az egyes ugrástechnikák (lépő, guruló, hasmánt, flop) megismertetése.
A választott ugrástechnikában a megfelelő felugrás (kar-láblendítés,
elrugaszkodás), légmunka, a talajraérkezés kialakítása.
Magasugróversenyek.
Távolugrás: guggoló és homorító technikával ugrás.
Az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a kar- és láblendítés
fokozásával.
Távolugróversenyek
Dobások
Kislabdahajítás: távolba helyből és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3
lépéses dobóritmus kialakításával. Dobóversenyek, célbadobás. Súlylökés: fiúk
4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval. A lökő mozdulat kialakítása, lökések
helyből, járásból, elfordulással. Oldalfelállásból súlylökés. Súlylökőversenyek.
Torna jellegű feladatmegoldások ( 40 óra )
Szergyakorlatok

Talaj
Gurulóátfordulás

sorozatban

előre-hátra

különböző befejező helyzetekbe.
Emelés fejállásba, gurulás előre állásba.
Fellendülés kézállásba.
Kézenátfordulás oldalt mindkét irányba.
Mérlegállás.
Összefüggő gyakorlatok.
Ló gyakorlat
oldal 472 / 830

különböző

kiindulóhelyzetekből,

Belendítések, kilendítések
Szekrényugrás
Fiúk: hosszában (4-5 rész) gurulóátfordulás, felguggolás, leterpesztés,
terpeszátugrás.
Lányok: széltében (3-4 rész) guggolóátugrás, hosszában gurulóátfordulás.
Korlát (fiúk)
Támasz.
Támaszban haladás előre-hátra.
Karhajlítás-nyújtás.
Alaplendület támaszban.
Kanyarlati leugrás.
Terpeszpedzés, alaplendület.
Összefüggő gyakorlat.
Nyújtó
Kelepfellendülés, alugrás
Gyűrű (fiúk)
Függésben alaplendület.
Függésben lendület hátra, homorított leugrás.
Összefüggő gyakorlatok.
Gerenda (lányok)
Járás előre-oldalt-hátra.
Különböző testhelyzetek: állások, térdelés, guggolás, fekvőtámasz, fekvések
stb.
Átmenetek egyik testhelyzetből a másikba.
Felugrás mellső oldalállásból egy láb átlendítésével és 90 fokos fordulattal
lovaglóülésbe.
Leugrás: függőleges repülés.
Összefüggő gyakorlatok.


Testnevelési és sportjátékok ( 43 óra)

Kézilabda
A védőjátékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró játékossal, védők
helyezkedése a kijelölt területeken. A védelem fellazítása, betörés, kapura
lövés. Egykezes átadás mozgás közben. Különböző magasságokból érkező
labda elfogása. Kapura lövés legfeljebb egy labdaleütéssel. Játékhelyzetekben
emberfölény kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 elleni helyzetek esetében.
Kosárlabda

Az

emberfogásos

védekezés

alapelvei:

védővonal,

védőtávolság,

hátrahelyezkedés. Védőtől való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iramés irányváltoztatással. Alapmozgások labda nélkül és labdával: megindulás,
megállás, sarkazás, irányváltoztatás. Egy- és kétkezes átadások. Kosárra
dobások állóhelyből, labdavezetésből fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1, 2:1
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elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra.
Labdarúgás
Laza emberfogás posztok szerint. A védőjátékos helyezkedése. Szabadulás a
védőtől gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái.
Labdavezetés belsővel. Fejelés.
Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék
Röplabda
Játék kosár-, illetve alkarérintéssel 1:1 ellen csökkentett területen. Játék 9x9 mes pályán, alkar- és kosárérintéssel. Nyitás alsó vagy felső nyitással.

Szabadidős, lehetőleg természetben űzhető sportok ( 30 óra )
Az iskola földrajzi helyzetétől függően téli sporttevékenységek. Tájékozódási
futás, kerékpározás terepen, gördeszka, görkorcsolya stb. (amire lehetőség
van).
Önvédelmi és küzdő-sportok ( 15 óra )
Küzdőfeladatok
és
-játékok
párokban
különböző
testhelyzetekben.
Küzdőgyakorlatok labdával. Emelések, hordások különböző testhelyzetekben.
Grundbirkózó versenye

A továbbhaladás feltételei
Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra,
néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális képességek
szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás főleg a technikai végrehajtás
tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett. Aktív
részvétel a sportjátékokban. Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a
küzdőjátékokban és feladatokban.
10. évfolyam
 Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Különböző sebességű
járások, futások, átmenetek végrehajtása. A helyes testtartást javító gyakorlatok használata. A
kondicionális képességeknek (különösen az erő és az állóképesség) a tanulók kiinduló szintjéhez
igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a futások, dobások és ugrások választott
technikáinak gyakorlása, javítása, törekvés a mérhető teljesítmények növelésére. A torna szerein
elemkapcsolatok önálló összeállítása, törekvés pontos végrehajtásra. A sportjátékokban a tanult
technikai elemek tudatos alkalmazása, a játékszabályok ismerete. A természetben űzhető sportágak
közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzdősportok technikai elemeinek gyakorlása.
Rendgyakorlatok ( 2 óra )
Sorakozás különböző alakzatokban. Figurális menetek, futások. Helyben járás, helyben futás.
Átmenet járásból futásba és vissza. A tanulók tudatos, fegyelmezett magatartásának kialakítása.
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Egészség kultúra előkészítés, alapozás, prevenció ( 20 óra )
Gimnasztika: a 9. évfolyam előírása szerint. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok.
A tanulók kompetencia felmérésen vesznek részt, mely során a fizikai állapotuk kerül felmérése
(HUNGAROFITT) mely a tanulók kondicionális állapotát vizsgálja.
Felmérés területei : 2000 m síkfutás ( Cooper teszt )
Karhajlítás nyújtás
Törzsemelés
Felülés
Helyből távolugrás
4 ütemű szabad gyakorlat
Tömöttlabda lökés (Fiú 4 Kg, Lány 3 Kg)
Tömöttlabda dobás hátra (Fiú 4 Kg, Lány 3 Kg)
Atlétikai jellegű feladatmegoldások ( 30 óra )
Futóiskola, szökdelő-ugróiskola, dobóiskola.
A 9. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám).
Futások
Gyorsfutás 60–100 m-es távon.
Rajtgyakorlatok, álló-térdelőrajt, rajtversenyek.
Fokozófutás, iramfutás.
Tartós futások.
Ugrások
Magasugrás: 5-7 lépés nekifutással, választott technikával.
A végrehajtás (technika) javítása, különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra és a légmunkára.
Magasugró-versenyek.
Távolugrás nekifutással, guggoló vagy homorító technikával, az elugrás után kifejezett sodródással.
Távolugróversenyek. Dobások
Kislabdahajítás: a labda hosszú úton történő gyorsítása.
5 lépéses, majd lendületszerzéssel való dobóritmus kialakítása.
Ívképzés.
Dobóversenyek.
Súlylökés: háttal felállásból becsúszással (fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súly-golyóval).
Előfeszített helyzet kialakítása, kétlábtámaszos helyzet.
Súlylökőversenyek.
Torna jellegű feladatmegoldások (40 óra )
Talaj
Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre állásba.
Kézenátfordulás oldalt (mindkét oldalra).
Fejen- és kézenátfordulás.
Repülő gurulóátfordulás.
Összefüggő talajgyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemekből.
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Összekötő elemekként a fiúk a gimnasztika, a lányok a ritmikus gimnasztika elemeit használják.
Ló gyakorlat
9. évfolyamos gyakorlat , egylábas körzés.
Nyújtó gyakorlat
9. évfolyamos gyakorlat , kelepforgás.
Szekrényugrás
Fiúk: hosszában (4-5 rész) terpeszátugrás, guggolóátugrás.
Lányok: hosszában (4-5 rész) felguggolás leterpesztés, keresztben (4-5 rész) zsugorkanyarlati
átugrás mindkét oldalra.
Korlát (fiúk)
Felkarfüggés.
Alaplendület felkarfüggésben.
Felkarfüggésben lendület, fellendülés előre támasz terpeszülésbe.
Támaszban lendület, vetődési leugrás.
Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával.
Gyűrű (fiúk)
Vállátfordulás előre.
Függésben lendület előre, terpeszleugrás hátra.
Hátsómérleg-kísérletek.
Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával.
Gerenda (lányok)
Érintőjárás, hintajárás, hármaslépés.
180 fokos fordulat kétlábonállásban, guggolásban.
Különböző állások és testhelyzetek.
Felugrás mellső oldalállásból egy lábátlendítéssel oldalülőtámaszba egy combon.
Leugrás, függőleges repülés különböző feladatokkal.
Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával.
Testnevelési és sportjátékok ( 43 óra)
A 9. évfolyamon választott sportjáték anyagát kell feldolgozni
Támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással, lövőcselekkel, résekre helyezkedés, kapott
labdával betörés, kapuralövés. Büntető dobás. Egyszerű lövő- és átadáscselek.
A 9. évfolyam előírásai szerinti emberfogásos védekezés. Az 1:1, 2:2 elleni játékban betörések,
befutások,

dobások

kialakítása.

Átadások:

pattintott,

egykezes

alsóátadás.

Labdavezetés

irányváltoztatással. Fektetett dobás futás közben átvett labdával. Játék osztogatóval és kétkosárra.
Támadások a támadás súlypontjának változtatásával rövid és hosszú átadásokkal. Labdavezetés
közben irányváltoztatás és megállás a védőtől való szabadulás szándékával. Belsőcsüdrúgás. Védők
váltása kijátszás esetén.
Pattintó alkar- vagy kosárérintés. Magasívű feladás kosárérintéssel a háló melletti társnak.
Ütőmozdulattal átütés a talajról, illetve felugrásból, vagy leütés felugrásból. Egyéni sánc. Alsó- vagy
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felsőnyitás. Röplabdajáték.
Szabadidős, lehetőleg természetben űzhető sportok ( 30 óra )
A helyi lehetőségektől és az időjárástól függően szánkózás, korcsolyázás, sízés, jégkorongozás és
képességfejlesztő gyakorlatok.
Önvédelmi és küzdő-sportok ( 15 óra )
Küzdőjátékok párokban és csoportosan. Küzdőjátékok
versenyek.Birkózás (fiúk) Páros küzdelmek.

szerekkel

(bot,

medicinlabda

stb.),

11. évfolyam
Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, sport, torna) lebonyolításához szükséges
vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos alkalmazása. A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló
végrehajtása. A kondicionális képességeknek (az erő, az állóképesség és a gyorsaság) a tanulók
kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése.
Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint stabilizálása, a mérhető teljesítmények növelése.
Tornában a szergyakorlatok esetében 3-4 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A
sportjátékokban a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos
szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. Küzdősportokban a páros
küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása.
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez, valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges vezényszavak,
alakzatok, vonulások alkalmazása. A szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai kéziszer-, társas,
pad-, bordásfal-gyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító
gyakorlatok önálló használata. A kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyag
stabil végrehajtása, versenyzés.
Tornában a szergyakorlatok esetében 3-4 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A
sportjátékokban a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos
szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. Küzdősportokban a páros
küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása, versenyzés. Az önvédelem technikai
elemeinek, illetve a sportjátékok esetében az egyes játékhelyzetek – emberfogás és területvédekezés
esetén – alkalmazása valós játékszituációban.
Rendgyakorlatok ( 2 óra )

A menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, járás
közben. Testfordulatok járás közben. Fejlődések, szakadozások járás
közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztező ellenvonulások járás
közben.
Egészség kultúra előkészítés, alapozás, prevenció ( 20 óra )
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A 10. évfolyam előírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 816 ütemű gyakorlatok alkalmazásával. Biomechanikailag helyes
testtartást biztosító gyakorlatok. Fizikai állapot felmérése (őszi-tavaszi)
(HUNGAROFITT)a tanulók kondicionális állapotának helyzetét
vizsgálja.
Felmérés területei : 2000 m síkfutás ( Cooper teszt )
Karhajlítás nyújtás
Törzsemelés
Felülés
Helyből távolugrás
4 ütemű szabad gyakorlat
Tömöttlabda lökés (Fiú 4 Kg, Lány 3 Kg)
Tömöttlabda dobás hátra (Fiú 4 Kg, Lány 3 Kg)
Atlétikai jellegű feladatmegoldások ( 30 óra )
Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és
képességfejlesztő gyakorlatok.
Erőfejlesztő gyakorlatok
Láberő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások,
szerrel, szereken és lépcsőn egy-, illetve páros lábon.
Karerő: kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés.
A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek
felhasználásával has-, hát- és oldalizom-erősítő gyakorlatok.
Gyorsaság fejlesztése: a tanult mozgásanyag végrehajtásában
gyorsaságra való törekvés (pl. dobások, lökések).
Rajtgyakorlatok, időre történő futások, felmászások, átbújások stb.

Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés szakaszos
változtatásával az erőt, gyorsaságot fejlesztő gyakorlatok.
Közepes iramú futás, egyenletes ritmusra törekvés.
Résztávok futása, 100–150 m pihenőkkel való ismételt lefutása.
Hosszabb távon a futás és gyaloglás arányának kialakítása, a
gyaloglás arányának fokozatos csökkentése, a táv folyamatos
lefutása.
Javasolható a távolság vagy az időtartam meghatározása.
Futások
Gyorsfutás 60–100 m-es távon.
Rajtversenyek álló és térdelő rajttal 30 m-es távon.
Fokozófutás, iramfutás.
Ugrások
Magasugrás a választott technikával.
Magasugróversenyek.
Távolugrás a választott technikával.
A
nekifutás
távolságának
kimérése
tapasztalat
alapján.
Távolugróversenyek.
Dobások
Kislabdahajítás: néhány lépésből, majd kimért nekifutásból a
gerelyhajításnak megfelelő végrehajtásra törekvés. Dobóversenyek.
Súlylökés: Háttal felállásból becsúszással, a szer minél hosszabb úton
történő gyorsítása. Súlylökőversenyek.
Torna jellegű feladatmegoldások ( 40 óra )
A vállöv, valamint a csípőízület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve
lazító hatású gyakorlatok, passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ
segítségével. Az egyes nehezebb elemek elsajátítását biztosító
speciális erősítő, lazító jellegű és célgimnasztikai, valamint rávezető
gyakorlatok alkalmazása.
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Szergyakorlatok Szekrényugrás
Fiúk: hosszában (5 rész) felguggolás, fejenátfordulás.

Lányok: széltében (5 rész) guggolóátugrás, hosszában (4 rész)



felguggolás, fejenátfordulás.
Korlát (fiúk)
Támaszban: lendület hátra, fellendülés felkarállásba.
Felkarfüggésben lendület hátra: támaszba lendülés hátul.
Támaszban lendület előre, vetődés 90 fokos fordulattal állásba.
Összefüggő gyakorlat.
Nyújtó (fiúk)
Lendületvétel.
Alaplendület kelepfelhúzódás támaszba.
Kelepforgás hátra.
Alugrás.
Ismert gyakorlatelemek összekapcsolása.
Összefüggő gyakorlat.
Gyűrű (fiúk)
A 9–10. évfolyam anyagának gyakorlása.
Összefüggő gyakorlat.
Ló gyakorlat
9.,10.-es gyakorlat kanyarlati leugrás
Talaj
Ülésből gurulás hátra kézállás felé.
Befejező helyzetek.
Fellendülés kézállásba.
Fejbillenés, fejenátfordulás.
Összefüggő gyakorlatok.
Gerenda (lányok)
Felugrás oldal-guggolótámaszba.
Keringőjárás.
Felugrással lábtartáscsere.
Gurulóátfordulás előre.
Futólépések.
Összefüggő gyakorlat.

Testnevelési és sportjátékok ( 43 óra)
A 10. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása.
A 9. évfolyamon választott sportjáték anyagát kell feldolgozni.



Kézilabda

A támadójátékosok helytartásával széles vonalú támadás. Betörés a
védelemből kilépő, védőtől üresen hagyott területre. Kapura lövés
felugrással labdavezetésből és kapott labdával.

Kosárlabda

A 9. évfolyamon tanult módon emberfogásos védekezés. Laza és
szoros emberfogás. 2:2, 3:3 elleni játék, adogatások, labdavezetés és
dobások védővel szemben. Tempódobás. Játék egy és két kosárra.

Labdarúgás

Földről felpattanó labda toppolása a lábfej belső részével, helyben és
mozgás közben. A labda elhúzása állóhelyben ráfutó társ elől. Játék
kispályán.
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Röplabda

Leütés sánc nélkül, illetve kettős sánc alkalmazásával. Leütés védése
alkarérintéssel. Mini röplabda a 10. évfolyam anyaga szerint. Játék
versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és
védekezésben is.
Szabadidős, lehetőleg természetben űzhető sportok ( 30 óra )
A 10. évfolyamon leírtak szerint.
Önvédelmi és küzdő-sportok ( 15 óra )
Birkózás
A 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos
küzdelem.
Dzsúdó
Alapvető gyakorlatok: esések, gurulások.

Fogalmak

Nyújtón végezhető gyakorlatok: kelepfelhúzódás, kelepforgás.
Dzsúdó, mint önvédelmi sportág.

A továbbhaladás feltételei
A kondicionális képességek

szintjének

megtartása,

illetve

javulása.

Mérhető

atlétikai

teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás stabilizálása. A választott tornaszereken előírt
gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. Aktív részvétel két választott sportjátékban,
szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. Részvétel a páros
küzdelmekben.
12. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez, valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges vezényszavak,
alakzatok, vonulások alkalmazása. A szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai kéziszer-, társas,
pad-, bordásfal-gyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító
gyakorlatok önálló használata. A kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyag
stabil végrehajtása, versenyzés.
Tornában a szergyakorlatok esetében 3-4 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A
sportjátékokban a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos
szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. Küzdősportokban a páros
küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása, versenyzés. Az önvédelem technikai
elemeinek, illetve a sportjátékok esetében az egyes játékhelyzetek – emberfogás és területvédekezés
esetén – alkalmazása valós játékszituációban.
Rendgyakorlatok ( 6 óra )


Futólépés egyes, kettes stb. oszlopban ütemtartással. Testfordulatok helybenfutás és futás
közben. Fejlődések, szakadozások futás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztező
ellenvonulások futás közben.
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Egészség kultúra előkészítés, alapozás, prevenció

( 15 óra )

Szabadgyakorlati alapformájú kéziszer- és szergyakorlatok alkalmazása. Biomechanikailag helyes
testtartást biztosító gyakorlatok. Fizikai állapot felmérése (őszi-tavaszi) (HUNGAROFITT)a tanulók
kondicionális állapotának helyzetét vizsgálja.
Felmérés területei : 2000 m síkfutás ( Cooper teszt )
Karhajlítás nyújtás
Törzsemelés
Felülés
Helyből távolugrás
4 ütemű szabad gyakorlat
Tömöttlabda lökés (Fiú 4 Kg, Lány 3 Kg)
Tömöttlabda dobás hátra (Fiú 4 Kg, Lány 3 Kg)
Atlétikai jellegű feladatmegoldások ( 25 óra )
Erőfejlesztő gyakorlatok:
Dinamikus

láberő:

térdhajlítások,

nyújtások,

szökdelések,

felugrások,

átugrások

szerek

felhasználásával, szerterheléssel is.
Karerő: dobások 3–5 kg-os medicinlabdával a szer súlyának és az ismétlésszámnak a növelésével.
Kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés.
Kötélmászó és függeszkedő versenyek.
A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok szerek és kéziszerek felhasználásával.
Gyorsaság fejlesztése. Rajtgyakorlatok és versenyek különböző kiinduló helyzetekből.
Összetett feladatok gyors végrehajtása szerek felhasználásával és szereken végezve.
Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés változtatásával az erőt, gyorsaságot és ügyességet
fejlesztő gyakorlatok végzése.
Résztávok ismételt lefutása pihenési idő közbeiktatásával.
Futások
Gyorsfutás 100 m-es távon.
Futóversenyek 60–100 méteren.
Rajtversenyek álló és térdelő rajttal 30 m-es távon.
Fokozófutás, iramfutás.
Ugrások
Magasugrás a választott technikával.
A technika folyamatos javítása.
Magasugróversenyek.
Távolugrás a választott technikával.
A technika javítása.
Távolugróversenyek
Dobások
Súlylökés: A szer lökésének helyes iránya, szöge.
A technika javítása.
Súlylökőversenyek.
oldal 481 / 830

Torna jellegű feladatmegoldások ( 35 óra )
Egyénileg végzett speciális nyújtás, lazítás erősítés. Az egyensúlyérzék fejlesztése célgimnasztikai
gyakorlatokkal.
Talaj


Kézenátfordulás.
A 9–12. évfolyamon tanult elemek változatos összekapcsolásával gyakorlatsor összeállítása,
összekötő elemek felhasználásával.

Szekrényugrás
Fiúk: hosszában (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása.
Lányok: keresztben (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása.
Korlát (fiúk)
Beugrás felkarfüggésbe, lendület előretámaszba.
Felkarfüggésben lendület előre, felkar-lebegőtámaszba, billenés támaszba.
Összefüggő gyakorlat kialakítása a 9–12. osztályban tanult elemek felhasználásával.
Lógyakorlat
Összefüggő gyakorlat bemutatása.
Nyújtó (fiúk)
Billenés alaplendületből támaszba. A 11–12. évfolyamon tanult gyakorlatelemekből egyszerű
gyakorlat összeállítása.
Gyűrű (fiúk)
A 9–11. évfolyam anyagának gyakorlása.
Összefüggő gyakorlat bemutatása.

Gerenda (lányok)
Felugrás terpesz-talptámaszba.
Keringőlépés 180 fokos fordulattal.
Az előző osztályokban tanult elemekből egyéni gyakorlatsor összeállítása.


Testnevelési és sportjátékok ( 40 óra )

A 9. évfolyamon választott sportjátékok anyagát kell feldolgozni.

A területvédekezés elleni játék gyakorlása. Hatosfal és 5+1-es védekezés gyakorlása. Kapuralövés
szélről és beugrással.
Területvédekezés (2:3), a védőterület felosztása, a védőjátékosok mozgása, helyezkedése a kijelölt
területen, területvédekezés elleni játék 1:3:1-es felállásból. A korábban tanult elemek gyakorlása és
alkalmazása a játékban.
Védekezés a támadók emberfölénye ellen. Területvédekezés. Szabadulás védőtől egyszerű
labdáscselekkel. Rálépős csel indulást, elhúzást utánzó cselek. Játék kétkapura.
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A leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása. Mentés gurulással. Játék
versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben. Helyezkedés
figyelemmel az ellenfél szándékára. A sánc mögötti terület védelme.
Szabadidős, lehetőleg természetben űzhető sportok ( 19 óra )
A 11. évfolyamon leírtak szerint. A helyi lehetőségektől és az időjárástól függően.
Önvédelmi és küzdő-sportok ( 15 óra )
Társas küzdőgyakorlatok felhasználásával a kondicionális képességek (erő, gyorsaság) speciális
fejlesztése.
Birkózás
A 9–11. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem. Versenyek.
Dzsúdó
Újabb technikai elemek elsajátítása.Páros küzdelmek a versenyszabályok szerint.

KÖZISMERETI TANTÁRGYAK a 9/AJKP évfolyamon
Magyar nyelv és irodalom
A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és
problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre szabottan, a magyar nyelv
és irodalom tantárgy sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel a felzárkózás biztosítása a feladat.
Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése, a hiányok pótlása, az
új élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elősegítése; a
kommunikációs gátak, zavarok oldása, a kommunikációs képesség fejlesztése az iskolai és
mindennapi élethelyzetekben; a szövegolvasás, szövegértés fejlesztése; tanulási technikák
kialakítása. Hozzá kell segíteni a tanulókat ahhoz, hogy ismereteiket a kellő szinten tudják alkalmazni,
kreativitásuk fejlődjön. A kulcskompetenciák közül a legfontosabb az anyanyelvi, a szövegértési,
szövegalkotási kompetenciák fejlesztése, mert az anyanyelvi képzés, képzettség befolyásolja és
támogatja a többi műveltségterület elsajátítását is.
El kell érni, hogy a tanuló törekedjen részt venni az ismeretek közös felidézésében és a tisztázandó
homályos pontok megtalálásában. Legyen képes korábbi ismereteit előhívni. Törekedjen a
kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus használatára és a személyiségének megfelelő, árnyalt
önkifejezésre. Legyen képes alkalmazni anyanyelvi és kommunikációs ismereteit a szövegolvasás és
szövegértés, valamint a szóbeli és írásbeli megnyilatkozás minden területén. Ismerje meg a jegyzetés vázlatkészítés módszereit. Ismerje meg az elektronikus információhordozókat is. Gyakorolja az
önálló szövegalkotást.
Az anyanyelvi nevelés feladata az általános iskolában elsajátított leíró nyelvtani ismeretek ismétlése,
rendszerezése, a hiányok pótlása, az olvasás, az írás, a helyesírás és a szövegértés készségeinek
fejlesztése. A kulturált szóbeli és írásbeli kifejezõképesség kialakítása a kommunikáció érdekében,
hogy a tanulók képesek legyenek alkalmazkodni különböző beszédhelyzetekhez és
beszédpartnerekhez. A képzelet, önkifejezés, egyéni stílus bátorítása. A szókincs gyarapítása. Az
anyanyelvi nevelés segít megalapozni az önálló ismeretszerzést, tanulást, gondolkodást, az
élethosszig tartó tanulás képességét és igényét.
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Az irodalmi nevelés feladata az általános iskolai irodalmi anyag rendszerezése, a hiányok pótlása.
Fontos feladat az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése, a kreativitás és szocializáltság
egyidejű, dinamikus fejlesztése; önállóság, aktivitás, tolerancia, empátia kialakítása. Az irodalmi
képességek fejlesztése elsősorban az olvasottság, az előadói, a szövegalkotó és -értelmező
képesség fejlesztését jelenti. Az irodalmi és egyéb művek középpontba helyezésével segíti a tanulók
szövegértő
készségét,
erősíti
problémaérzékenységüket,
pozitív
irányba
befolyásolja
személyiségüket. Az irodalmi művek a befogadót szembesítik az élet nagy kérdéseivel, ezzel segítik
az emberi és társadalmi problémák megértését, átélését, a saját és más kultúrák megismerését, a
másság elfogadását, tiszteletben tartását. Kiemelt feladat az olvasási kedv felkeltése, az irodalomnak
mint művészetnek a megszerettetése, kifejezésmódjainak megértése. Az irodalmi alkotások fejlesztik
az emlékezetet, a kreativitást, az élmények feldolgozásának képességét. A tanuló ismerje meg a
település irodalmi emlékhelyeit, a környékhez kapcsolódó kiemelkedő személyiségek életútját, ezzel is
erősítve identitását.
Magyar nyelv
Tematikai egység
Év eleji felmérés
Órakeret 6 óra
Előzetes tudás
Az általános iskolában tanult alapvető nyelvtani ismeretek.
A tematikai egység
Az ismeretek előhívása, rendszerezése, a hiányosságok feltárása, a fejlesztési
nevelési-fejlesztési
területek kijelölése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tájékozódás a tanulók előzetes nyelvtani ismereteiről
Matematika
Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése a gyakorlati tudás alapján.
Művészetek
Hang és betű, szóelemek, szavak, toldalékok felismerése és jellemzői.
Jelentés,
mondatalkotás
a
szó
jelentésének
megfelelően.
Szövegértés
Hallott és olvasott szöveg értése kérdések alapján, vázlatírás,
kulcsszavak azonosítása, ok-okozati összefüggés felismerése.
Helyesírás
Olvasható, esztétikus külalak, helyesírási szabályok alkalmazása.
Kulcsfogalmak/
Hang, betű, szóelem, szó, mondat, szöveg, szövegértés, helyesírás.
fogalmak
Tematikai egység

Leíró nyelvtani alapismeretek
Órakeret 50 óra
Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése (hang, betű, szótag, szó, szótő,
Előzetes tudás
toldalék, mondat, szöveg).
Jól formált, nyelvileg igényes beszéd fejlesztése.
Kritikai gondolkodás fejlesztése.
A helyesírási készség, az önálló tanulási, ismeretszerzési készség fejlesztése,
a helyesírási ismeretek rendszerezése, az elvek és a szabályok közötti
A tematikai egység összefüggések feltárása. Szókincsbővítés.
nevelési-fejlesztési
Memóriafejlesztés. Gondolkodás- és tanulásfejlesztés.
céljai
A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseire vonatkozó
ismeretek önálló alkalmazása.
Gyakorlottság a szöveg, a mondat, a szóalak elemzésében és helyes
használatában.
Új ismeretek elsajátítása, feldolgozása, beillesztése és alkalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A hangok és betűk
Matematika
Fogalomalkotás. Beszédhangok, hangképzés (beszédtechnikai
Művészetek
gyakorlatok). Betűrendbe sorolás, magán- és mássalhangzótörvények.
Helyesírásunk alapelvei
Kiejtés, szóelemzés, hagyomány és egyszerűsítés elve. A
magánhangzók és a mássalhangzók alkalmazkodása (hangrend,
illeszkedés, hasonulás, összeolvadás, rövidülés).
Ly – j helyesírása.
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Szótagolás, elválasztás.
Szóelemek
Szóelemek felismerése.
A toldalékok fajtái: tő, képző, jel, rag, írásmódjuk, kapcsolódásuk és
változataik.
A szóalaktanhoz kapcsolódó helyesírási szabályok.
Szavak
Szókészlet, szókincs.
Közmondások, állandósult szókapcsolatok gyűjtése, értelmezése.
Szóalkotás: szóképzés, szóösszetétel, mozaikszó alkotás.
A szó hangalakja és jelentése (egyjelentésű, többjelentésű, azonos
alakú, hasonló alakú, rokon értelmű szavak).
Alapvető szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév,
határozószó, névelő, névutó, igekötő, kötőszó, indulatszó).
A szavakhoz kapcsolódó helyesírási szabályok.
Mondatok nyelvi-logikai szintje
A mondatok felépítése, típusai. Egyszerű és összetett mondat. Tő-,
bővített, teljes, hiányos mondat. Alá- és mellérendelő mondatok.
Mondatrészek felismerése, jelölése, ábrázolása.
A szöveg és mondat viszonya.
Szövegkoherencia:
lineáris,
globális
kohézió
felismerése,
alkalmazása.
A mondathoz kapcsolódó helyesírási szabályok.
Beszédhang, magán- és mássalhangzótörvény, helyesírási alapelv, szótagolás,
Kulcsfogalmak/
elválasztás, szóelem, szókészlet, szókincs, szóalkotás, hangalak és jelentés, szófaj,
fogalmak
mondat, mondatrész, lineáris- és globális kohézió, szöveg.
Tematikai egység
Szövegfeldolgozó eljárások gyakorlása
Órakeret 28 óra
Előzetes tudás
Biztos olvasási készség. Kifejező és értő olvasás.
A tematikai egység
Értő olvasás fejlesztése. Szövegértési technikák ismeretének bővítése,
nevelési-fejlesztési
gyakorlása, alkalmazása. Szövegek pontos megfigyelése, azonosítása. Olvasási
céljai
stratégiák fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika
Az értő hangos és néma olvasás gyakorlása. Szövegértelmezés, okokozati összefüggések felismerése, következtetések. Olvasási stratégiák
Patrónusi foglalkozás
gyakorlása. (Jelentésalkotás, jóslás, következtetés, értelmezés, értékelés,
kérdések, reflektálás, összefoglalás.)
Szövegfeldolgozási
módszerek
alkalmazása
(aláhúzás,
szövegkiemelés, kulcsszavak kigyűjtése).
Lényegkiemelés, szövegtömörítés, vázlatkészítés. A vázlatkészítés
lépéseinek
áttekintése.
Címszavas
és
mondatértékű
vázlat
megkülönböztetése, alkalmazása. Szövegalkotás vázlat alapján. Szóbeli
szövegalkotás képek alapján, vázlatkészítés önállóan.
Kulcsfogalmak/
Értő olvasás, szövegértés, szövegfeldolgozás, lényegkiemelés, szövegtömörítés,
fogalmak
vázlatkészítés, szövegalkotás.
Tematikai egység
Előzetes tudás

Verbális és nonverbális kommunikáció
Órakeret 13 óra
A meglévő kommunikációs készségek, ismeretek.
Ismeretelemző, értékelő gondolkodás, kreativitás, énkép fejlesztése, társas
kapcsolatok, hatékony társadalmi beilleszkedés erősítése. Új ismeretek
A tematikai egység
elsajátítása, feldolgozása, beillesztése és alkalmazása. Megfelelő szókincs
nevelési-fejlesztési
alkalmazása. Internet használata az információk megszerzésére. A nem nyelvi
céljai
kommunikáció, valamint a másik ember megértését és az önkifejezést elősegítő
kommunikáció formálása, továbbfejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció
Informatika
A kommunikáció értelmezése, tényezői, célja, funkciói. Szóbeli
oldal 485 / 830

Dráma
kommunikáció, mindennapi kommunikációs helyzetek, szituációs
gyakorlatok. Konfliktuskezelői stratégiák és gyakorlatok. Szimulációs
Társadalomismeret
játékon keresztül a tanultak elmélyítése, alkalmazása.
Egyéni és páros problémamegoldás.
Kommunikációs zavarok és megoldási lehetőségeik
Patrónusi foglalkozás
Nonverbális kommunikáció: tekintet, mimika, testtartás, gesztus,
térköz. Mimikai gyakorlatok. Érzelmek kifejezése. Metakommunikáció
Metakommunikatív jelzések megfigyelése, felismerése, értelmezése.
Kulcsfogalmak/
Kommunikáció, kommunikációs zavar, konfliktuskezelés, metakommunikáció.
fogalmak
Tematikai egység
Rendszerező ismétlés
Órakeret 4 óra
Előzetes tudás
Az eddig tanult ismeretek, eljárások, technikák.
A
tematikai
A tanévben tanult ismeretek, nyelvtani fogalmak, követelmények komplex
egység
nevelési- módon történő áttekintése, rendszerezése és gyakorlati alkalmazása. Logikus
fejlesztési céljai
gondolkodás fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ismétlés, rendszerezés
Matematika
A tanultak jártasság szintű elsajátítása.
Beszédhang, magán-és mássalhangzótörvény, helyesírási alapelv, szótagolás,
elválasztás, szóelem, szókészlet, szókincs, szóalkotás, hangalak és jelentés, szófaj,
Kulcsfogalmak/
mondat, mondatrész, lineáris és globális kohézió, szöveg, értő olvasás, szövegértés,
fogalmak
szövegfeldolgozás, lényegkiemelés, szövegtömörítés, vázlatkészítés, kommunikáció,
kommunikációs zavar, konfliktuskezelés, metakommunikáció.

Irodalom
Tematikai egység
Év eleji felmérés
Órakeret 4 óra
Előzetes tudás
Az általános iskolai ismeretek.
A
tematikai
Az ismeretek előhívása, rendszerezése, a hiányosságok feltárása, a fejlesztési
egység
nevelési- területek kijelölése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az általános iskolában tanultak felmérése
Patrónusi foglalkozás
Műnemek, műfajok jellemzői, stíluseszközök, a tanult irodalmi alkotások
szerzője, műfaja.
Hallott és olvasott szöveg értése kérdések alapján, vázlatírás.
Kulcsszavak azonosítása, ok-okozati összefüggés felismerése.
Olvasható, esztétikus külalak, helyesírási szabályok alkalmazása,
többféle műfajú szöveg írása.
Szóbeli és írásbeli szöveg értése
Szövegalkotás
Kulcsfogalmak/
Műnem, műfaj, stíluseszköz, rím, ritmus, szerző, cím, elbeszélés, leírás,
fogalmak
jellemzés, szövegértés.
Tematikai egység
Irodalomelméleti és poétikai ismeretek rendszerezése
Órakeret 6 óra
Előzetes tudás
Általános iskolai ismeretek.
A tematikai egység
Az általános iskolában tanult irodalomelméleti és poétikai ismeretek
nevelési-fejlesztési
rendszerezése, elmélyítése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A műnemek és műfajok jellemzői
Matematika
A jellemzők ismétlése, rendszerezése, az egyes műfajokhoz a tanult
Művészetek
művek rendelése.
A műfajok jellemzőinek összehasonlítása, az eltérések megfigyelése.
Szóképek és alakzatok
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Felismerésük, szerepük, hangulati hatásuk a műalkotásban, a képek
és alakzatok szókincsbeli és mondattani jellegzetességének azonosítása,
szerepük megértése a lírai szövegben.
Verselés, rím
A verselési módok felismerése, azonosítása, hangulati hatásuk,
funkciójuk felismerése az általános iskolában tanult versek és ismeretlen
részletek alapján.
A rím fajtái, felismerésük, megnevezésük tanult és ismeretlen versek
alapján.
Nép- és műköltészet, műnem, műfaj, epika, líra, dráma, ballada, elbeszélés,
elbeszélő költemény, mese, mítosz, monda, novella, regény, dal, epigramma, elégia,
Kulcsfogalmak/
életkép, himnusz, óda, rapszódia, komédia, tragédia, ismétlés, fokozás, párhuzam,
fogalmak
ellentét, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, allegória, szinesztézia,
szimbólum, ütemhangsúlyos és időmértékes verselés, rím.
Tematikai egység
Előzetes tudás

Irodalomolvasás és értelmezés
Órakeret 20 óra
Az általános iskolában olvasott irodalmi alkotások.
Az általános iskolában megismert irodalmi alkotások felelevenítése,
A tematikai egység
értelmezése, új szempontú feldolgozása. Az irodalomolvasással a tanulók érzelmi,
nevelési-fejlesztési
gondolati, erkölcsi, esztétikai élményhez juttatása. A tanult művek csoportosítása,
céljai
értelmezése téma és motívum szerint.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az elbeszélő művek önálló és irányított olvasása, feldolgozása
Patrónusi foglalkozás
Mesék, mítoszok, mondák, novellák, regényrészletek, rövidebb
terjedelmű regények az általános iskolai művek közül.
Irányított szövegértelmezés.
Kulcsszavak, szerkezeti egységek felismerése.
A kifejező, hangos olvasás gyakorlása.
Az epikus művek szerkezete
Idő, helyszín, cselekmény, tetőpont, fordulópontok, szereplők, az
elbeszélői nézőpont és a beszédhelyzet érzékelése.
A cselekmény rövid összefoglalása szóban, írásban.
A lírai művek feldolgozása
A kompozíció elemeinek megismerése (versszak, nagyobb szerkezeti
egységek).
A lírai mű középpontjában álló gondolatok és érzelmek azonosítása, a
mű témájának, hangulatának, hangnemének felismerése.
Memoriterek (Himnusz, Szózat, Petőfi Sándor egy verse, Arany János
egy verse és egy balladája, Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály, József
Attila egy-egy verse).
Válogatás a roma irodalomból
Cigány mesék, Ratkó József versei, Lakatos Menyhért művei.
Gyűjtőmunka, beszámoló készítése.
A lakóhely irodalmi emlékei
Gyűjtőmunka.
Kulcsfogalmak/
Lírai mű, epikai mű, értelmező feldolgozás, hangos és néma olvasás, memoriter,
fogalmak
roma irodalom.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Szövegalkotás, szövegértés

Órakeret 20 óra

Törekvés a tanult helyesírási szabályok alkalmazására a szövegalkotáskor.
Több műfajban önálló szövegalkotás: elbeszélés, leírás, jellemzés, rövid érvelő
szöveg, meghívó, e-mail. Olvasható, tagolt íráskép kialakítása; szerkesztési,
A
tematikai
nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek alkalmazása. A gyakori szövegtípusok
egység
nevelésimegértési stratégiáinak kialakítása: szépirodalmi, ismeretterjesztő, tankönyvi és
fejlesztési céljai
médiaszövegek; ábrák, képek, illusztrációk kapcsolatának felismertetése a
szöveggel.
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A szó szerinti, az értelmező, a kritikai és a kreatív olvasás, szövegfeldolgozási
módok elmélyítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szövegértés
Matematika
A különböző szövegtípusok azonosítása, jellemzői
Szépirodalmi, ismeretterjesztő, tankönyvi és médiaszövegek
jellemzőinek felismerése, a szövegtípusok megkülönböztetése.
Szókincsfejlesztés
A szókincs, a szavak jelentésének azonosítása az adott szövegben
többféle technikával, egyéni és kooperatív módszerekkel.
A szöveg megértésének bizonyítása többféle módszerrel
Következtetés;
előzetes
ismeretek,
élmények
felidézése;
lényegkiemelés szóban és írásban; vázlatkészítés.
Ok-okozati összefüggések felismerése; időrendi sorrend; kulcsszókeresés; összefoglalás.
A szó szerinti, az értelmező, a kritikai, a kreatív olvasás módjai és
gyakorlásuk.
Ábrák, képek, illusztrációk kapcsolata a szöveggel
Szöveg és kép viszonyának értelmezése; ábrák, illusztrációk
kapcsolata a szöveggel.
Szövegalkotás
Tanult műfajú szövegek írása, más szempontú megközelítése.
Törekvés az olvasható, esztétikus írásképre.
Igényesség a formára, külalakra.
Szerkesztési, nyelvhelyességi, helyesírási szabályok alkalmazása.
Elbeszélés, leírás, jellemzés, rövid érvelő szöveg, meghívó, e-mail
írása többféle céllal.
A tanult szabályok automatizálása.
Kulcsfogalmak/
Szövegértés, szövegalkotás, szövegtípus.
fogalmak
Tematikai egység
Az irodalom és a társművészetek kapcsolata
Órakeret 7 óra
Előzetes tudás
Tapasztalatok a művészeti ágak kifejezőeszközeiről, jellemzőiről.
A
tematikai
Azonos téma megjelenése a különböző művészeti ágakban – a feldolgozások
egység
nevelési- összehasonlítása, hasonlóságok, eltérések azonosítása.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A szépirodalmi művek filmes adaptációja
Társadalomismeret
A regény és filmes feldolgozása összehasonlítása, eltérések
Dráma
azonosítása; karakter- és konfliktusviszonyok elemzése.
A feldolgozás hasonlóságainak, különbségeinek azonosítása.
Szépirodalmi művek rajzfilmes, bábfilmes adaptációja
Művészetek
Kulcsfogalmak/
Feldolgozás, képi megjelenítés, összehasonlító elemzés.
fogalmak
Tematikai egység

Rendszerező ismétlés
Órakeret 4 óra
Az általános iskolában és az előkészítő évfolyamon magyar irodalomból
Előzetes tudás
tanultak.
A
tematikai
Az ismeretek tudatosítása, összefüggéseiben láttatása.
egység
nevelésiBiztos, stílusos szóbeli és írásbeli kommunikáció.
fejlesztési céljai
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Irodalomelmélet
Matematika
Mű, szerző, műfaj megnevezése.
Olvasmányélmények
Beszámoló, érdeklődés felkeltése.
Szövegalkotás
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Aktuális témában: meghívó, élménybeszámoló.
Kulcsfogalmak/
Szerző, műfaj, élmény.
fogalmak

A fejlesztés
eredményei
ciklus végén

A tanuló alkalmazza tudatosan a helyes beszédtechnikát és az írásbeli
kommunikáció alapszabályait.
Ismerje a magyar helyesírás rendszerét, az elveket és a törvényszerűségeket.
Legyen képes a tanult helyesírási szabályokat felidézni, helyesen alkalmazni, a
közöttük levő összefüggéseket felismerni. Tudja a helyesírási szabályzatot és a
helyesírási szótárt önállóan használni. Törekedjen rendezett írásképre.
A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseit ismerje fel. Alkalmazza
helyesen a tanult szófaji ismereteket. Alkalmazza helyesen a tanult mondattani
ismereteket. Ismerje, hogy mi teszi szöveggé a mondathalmazt.
Legyen képes az életkornak megfelelő szintű, értő olvasásra; információk
várt keresésére, azonosítására, az információk integrálására, következtetések
a levonására, összegzésre, szövegmagyarázat készítésére.
Legyen képes kreatív szövegalkotásra, önálló vélemény megfogalmazására. A
szövegben törekedjen pontosságra, érzékletességre és lényegkiemelésre.
Legyen képes a konfliktus kezelésére és harmonikus kapcsolatok kialakítására,
az önkifejezésre, a metakommunikatív jelzések értelmezésére, kommunikációs
helyzetben való aktív részvételre. Tudjon önállóan és együttműködve ismereteket
szerezni információhordozók segítségével.
Alakuljon ki a tanulóban az olvasás iránti igény, az érzékenység az irodalmi
művekben megjelenő értékek felfedezésére.
Legyen képes önálló véleményalkotásra és véleménynyilvánításra, mások
véleményének elfogadására.
Legyen képes az ismert műalkotásokat azonosítani.

Matematika
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről
és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása
érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló,
rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás
fejlesztése emeli a gondolkodás általános kultúráját.
A matematikatanítás során kiemelt feladat megismertetni a tanulókat az őket körülvevő
konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű, alkalmazásra képes
matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak megfelelő szinten biztosítani
a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges matematikai ismereteket és
eszközöket.
A matematikával való foglalkozás fejleszti a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést,
kialakítja az önálló gondolkodás igényét, megismerteti a problémamegoldás örömét és szolgálja a
pozitív személyiségjegyek kialakulását. Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás
fejlesztése, a valóságos szituációk és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és
azok használatának fokozatos kialakítása.
Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának fejlesztésére, a
pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az igényes kommunikáció
kialakítására, a gondolatok érvekkel való alátámasztásának fejlesztésére. Különböző területekről
érkező, más és más módon megfogalmazott információk önálló értelmezésével és az ismeretek
megtanulásával fokozatosan el kell sajátítani – és alkalmazni is tudni kell – a deduktív út egyszerűbb,
legelemibb formáit. Eközben nem csökken az induktív út jelentősége sem.
Miközben a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, addig jelentős részük
továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Éppen ezért hangsúlyt kell helyezni a sokszínű
tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző módokon való rögzítésére, értelmezésére,
rendszerezésére, összefüggések keresésére. A matematika tanításának-tanulásának jellemzője a
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felfedeztetés, a probléma felvetésétől a megoldásig vezető – néha tévedésektől sem mentes – útnak
az egyre önállóbb bejárása.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az egyszerű
algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben végezzük, majd
erre építve – az életkori sajátosságok figyelembevételével – általánosítunk. A tanulási folyamatnak
legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori konkretizálás, az általánosítás mellett a
specializálás.
A matematika – a lehetőségekhez igazodva – támogassa az elektronikus eszközök
(zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, internet stb.), információhordozók célszerű
felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák megoldásának
egyszerűsítésében.
A matematikai nevelés fontos terepe a kulcskompetenciák kialakításának. A
problémamegoldó, a kritikai, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, valamint az információ
komplex kezelésének kompetenciái beépülnek minden matematikai tevékenységbe. A jól
megválasztott módszerekkel történő matematikatanítás a kommunikációs képesség fejlesztése mellett
az együttműködési képességet is fejleszti.
A matematika tanterv tananyagtartalma biztosítja, hogy a Nemzeti Alaptanterv kiemelt
fejlesztési feladatai tanításunkban megjelenjenek: különböző alkalmazásokban, matematikatörténeti
érdekességekhez kapcsolva, projektfeladatok kapcsán a környezeti nevelés, a hon- és népismeret, a
kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz szemlélete fejlesztendő. Nagy súlyt fektetünk a szövegértő
képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott mondatok felírására, s ezek (módszeres)
próbálkozással, következtetéssel, majd algebrai úton történő megoldására. A későbbiekben
matematikai szövegek értelmezésével, elemzésével segítjük a diszkussziós képesség fejlesztését, a
többféle megoldás keresését. A modellalkotás a matematizálás fontos eszköze, segítséget nyújt a
problémák megoldásához.
Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életből is szerepeltessünk
állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt elemezzük. Ily módon juttatjuk el
őket sejtések és szabályszerűségek megfogalmazásához.
Kezdettől fogva adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány lépéses
elemi algoritmusok alkalmazásával kifejlesztjük az adatsokaságok elemzésének, jellemzésének,
ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetőbb elemeinek megismerését. Mindezzel elérjük,
hogy a tanulók képesek lesznek néhány lépéses algoritmusokat önállóan is készíteni.

Tematikai egység

Halmazok, kombinatorika, matematikai logika

Órakeret
9 óra

Előzetes tudás
Alapfogalmak halmazokról.
A tematikai egység Rendszerszemlélet fejlesztése. Igényes szóbeli és írásbeli közlés fejlesztése.
nevelési-fejlesztési Bizonyítási igény kialakítása. Az ellenőrzés, önellenőrzés igényének fejlesztése.
céljai
A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Elemek halmazokba rendezése, halmazok elemeinek felsorolása konkrét
példák kapcsán.
A tanult ismeretek közötti összefüggések felismerése, azok értő
alkalmazása.
A tanult halmazműveletek alkalmazása konkrét feladatokban.
A nyelv logikai elemeinek helyes használata.
Gondolatok helyes szóbeli és írásbeli kifejezése.
Ellenpéldák szerepe a cáfolásban.
Az és, vagy, ha-akkor, nem, van olyan, minden kifejezések jelentése.
Szövegelemzés, -értelmezés, lefordítás a matematika nyelvére.
A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres
próbálkozás, cáfolás.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladatok
megoldása és a szöveg alapján történő ellenőrzése.
Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása változatos módszerekkel
(fadiagram, táblázatok készítése).
Kulcsfogalmak/ Elem, halmaz elemszám, részhalmaz, valódi részhalmaz, üres halmaz,
fogalmak
halmazművelet, logikai művelet.
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Órakeret
74 óra
Számok, mérés, mértékegységek; helyi érték, alaki érték, valódi érték, negatív
számok a mindennapi életben, törtek a mindennapi életben, a számok helye a
Előzetes tudás
számegyenesen.
Alapműveletek, matematikai jelek.
Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék.
A tematikai egység Rendszerezőképesség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési Következtetési képesség fejlesztése összetettebb feladatokban.
céljai
Ellenőrzés igényének fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
Racionális szám fogalma (véges, végtelen tizedes törtek).
irodalom
A négyzetgyök fogalma, példák nem racionális számra.
A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata.
Társadalomismeret
Eredmények becslése.
Algebrai egész kifejezések, egyszerű képletek átalakítása.
Művészetek
Szorzattá alakítás kiemeléssel.
Algebrai egész kifejezések szorzása egyszerű esetekben.
Arány, aránypár, arányos osztás gyakorlati feladatokban.
Százalékszámítás és egyszerű kamatszámítási feladatok.
Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyszerű egyenletek, elsőfokú
egyenlőtlenségek megoldása.
Egyszerűbb egyenletrendszerek megoldása.
Szöveges feladatok megoldása.
Alaphalmaz, megoldáshalmaz szerepe a megoldás keresésénél.
Számítások egyszerűsítése azonosságok felismerésével.
A helyettesítési érték célszerű kiszámítása.
Szövegértelmezés, lefordítás a matematika nyelvére.
Természetes, egész, racionális, irracionális, valós szám. Művelet, műveleti
Kulcsfogalmak/
sorrend, műveleti tulajdonság. Hatvány, négyzetgyök. Nevezetes azonosság.
fogalmak
Arány, arányosság. Százalékszámítás. Mérlegelv. Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Tematikai egység

Számelmélet, algebra

Órakeret 56
óra
Alapfogalmak ismerete: pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík,
Előzetes tudás
szögtartomány. Síkbeli alakzatok: háromszögek, négyszögek, speciális
négyszögek. Sokszögek, szabályos sokszögek. Kör és részei.
Fejlesztés a gyakorlati mérések és mértékegységváltások helyes
A tematikai egység
elvégzésében. Transzformációs szemlélet fejlesztése. A halmazszemlélet és
nevelési-fejlesztési
a térszemlélet fejlesztése. A bizonyítási igény erősítése. Számolási készség
céljai
fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Mértékegységek átváltása konkrét gyakorlati példák kapcsán a kibővült
számkörben.
Társadalomismeret
Háromszögek magasságvonala, területe.
Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete és területe.
Művészetek
Kör kerülete, területe.
Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek).
Tengelyes tükrözés, tengelyesen szimmetrikus alakzatok.
Középpontos tükrözés, középpontosan szimmetrikus alakzatok.
Szerkesztések: nevezetes szögek, háromszögek, sokszögek.
Ismerkedés a forgástestekkel.
Eltolás a síkban, vektor fogalma, vektorműveletek.
Középpontos nagyítás, kicsinyítés konkrét arányokkal.
Pithagorasz-tétel.
Egyszerű számítási feladatok a geometria különböző területeiről.
Tematikai egység

Geometria
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Állítások megfogalmazása és igaz vagy hamis voltának eldöntése.
Megoldási terv készítése kerület- és területszámítási feladatoknál.
Ismert alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése.
Szerkesztési eljárások gyakorlása.
A tanultak alkalmazása más tantárgyak és a mindennapi élet
problémáinak megoldása során.
SI-mértékrendszer. Térelem. Egyenespár (párhuzamos, metsző, kitérő). Szögpár.
Kulcsfogalmak/ Síkidom, nevezetes vonal. Konvex, konkáv síkidom. Egybevágósági
fogalmak
transzformáció. Szimmetria (tengelyes, középpontos). Kerület, terület, térfogat,
felszín. Descartes-féle koordináta-rendszer. Vektor.

Tematikai egység

Függvények.
Az analízis elemei
Alapvető ismeretek a függvényekről.
A függvényszemlélet fejlesztése.

Órakeret
16 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordináta-rendszerben:
lineáris, másodfokú, abszolútérték-, törtfüggvény.
Társadalomismeret
Konkrét, egyszerű feltételeknek eleget tevő pontok a
koordináta-rendszerben.
Művészetek
Egyismeretlenes egyenletek grafikus megoldása.
Sorozatok és vizsgálatuk (számtani és mértani).
Táblázatok, grafikonok készítése konkrét függvények esetén.
Grafikus megoldási módszerek alkalmazása (lehetőség szerint
számítógépen is).
Sorozatok szabályainak felismerése, a tanultak alkalmazása más
tantárgyak során.
Kulcsfogalmak/ Függvény, alaphalmaz, képhalmaz, hozzárendelés. Függvényvizsgálat.
fogalmak

Tematikai egység

Statisztika.
Valószínűség-számítás elemei
Számtani közép kiszámítása.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Adatsokaságban való eligazolás képességének fejlesztése.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Valószínűségi kísérletek elvégzése.
Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma.
Adathalmazok elemzése (módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk.
Grafikonok készítése, elemzése.
Táblázatok, grafikonok készítése, elemzése.
Középértékek számítása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

Órakeret
5 óra

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom
Művészetek

Esemény (biztos, lehetetlen). Módusz, medián, számtani közép.
Diagram. Relatív gyakoriság.
Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.
Gondolatok (állítások, feltételezések, választások) világos, érthető szóbeli és
írásbeli közlése.
Szövegértelmezés egyszerű esetekben.
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Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben, racionális
számkörben.
Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása.
Arányosság felismerése és alkalmazása konkrét feladatokban.
Egyszerű százalékszámítási feladatok elvégzése.
Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése,
szabványos mértékegységeinek ismerete.
Háromszögekkel kapcsolatos szerkesztések elvégzése.
Háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb felszíne, térfogata.
Adott pont eltolása adott vektorral.
Kicsinyítés, nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.
Pithagorasz-tétel ismerete és következetes használata.
Az alapfüggvények ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.
Relatív gyakoriság számítása.
Módusz, medián, számtani közép meghatározása kis számú, konkrét
adathalmazban.
Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben.
Idegen nyelv
Angol nyelv
Az előkészítő évfolyamra különböző tudásszintű fiatalok kerülnek be. Többségük számára nem
ismeretlen az angol nyelv, de nagyon hiányos tudással rendelkeznek. A bemeneti méréskor feltárt
hiányosságok ismeretében egyénre szabottan a felzárkóztatás biztosítása a feladat. Az előkészítő
évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak ismétlése, a hiányok pótlása, a szövegértés, az
írás- és beszédkészség, a hallás utáni megértés és egyéb kompetenciák fejlesztése, és a nyelvtani
ismeretek elmélyítése. A tanév végére a tanulók érjék el az A2 szintet.
Ahhoz, hogy az angol nyelv tanításával új világot nyissunk meg a tanulók előtt, az alábbi
feladatokat kell ellátni: az általános iskolai ismeretanyag ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása,
szókincs bővítése; egyszerű szövegek megértése és alkotása megadott minta alapján; a hétköznapi
élethelyzetekhez szükséges alapszintű kommunikáció kialakítása; az írás és a helyesírás
készségének fejlesztése magyar és angol nyelven; a kreativitás és szocializáltság fejlesztése,
önállóság, tolerancia és empátia kialakítása; az angol nyelvterület kultúrájának, szokásainak,
illemszabályainak megismertetése és elfogadtatása; az egyéni képességek kibontakoztatásának
segítése; az önbizalom növelése; a tanuló merjen angolul beszélni, még akkor is, ha hibázik; a
motiváltság megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás; a társadalmilag hasznos
magatartásformák kialakítása; a tanulók sikerélményhez juttatása zene, tánc, mondókák, rapszövegek
segítségével.
A tanulók tudásszintjének felmérése után az egyéni elmaradások pótlása a cél. Fejlődjenek ki
azok a jellemvonások, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat arra, hogy rendszeresen és önállóan
készüljenek az órákra, elkészítsék a házi feladatot, és egy adott témakörben önálló kutatást
végezzenek az interneten, anyagot gyűjtsenek, PowerPoint-os prezentációt készítsenek.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat
tervezéséhez. Nemcsak a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati tudás, a
témával kapcsolatos személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre
kerülhetnek. A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati
módszerek segítségével, amelyek alapján képességszint szerinti csoportokban megkezdődik a
fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességei maximumát, és az
alulteljesítő, tehetséges tanulók se vesszenek el.
A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében tehetségfejlesztés, a többi tanulónál
pedig képességfejlesztés történik. A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében
a különleges bánásmód és differenciált fejlesztés függvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési
program kidolgozása szükséges.
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Tematikai egység

Év eleji állapotfelmérés

Órakeret 3
óra

Előzetes tudás
Az általános iskolából hozott angol nyelvi alapok.
A tematikai egység Előkészítő és rávezető gyakorlatok, tájékozódás a tanulók nyelvi tudásszintjéről.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás: önismeret.
Ismerkedés, a tanulási motiváció megteremtése.
Olvasás és hallás utáni szövegértés, nyelvi készség, íráskészség
Magyar nyelv és irodalom
felmérése.
Társadalomismeret
Nyelvi teszt írása, értékelése, javítása, beszélgetés a tanulókkal.
Kulcsfogalmak/
Mindennapi élet, házirend.
fogalmak

Tematikai egység

Társas kapcsolatok

Órakeret 12
óra

Előzetes tudás
Bemutatkozás, családtagok neve.
A tematikai egység Idegen nyelvi kommunikáció, helyesírás, olvasás, számolás és hallásértés
nevelési-fejlesztési fejlesztése. Szókincsbővítés.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret
Én és a családom.
Köszönések.
Művészetek
ABC, számok 1-20-ig.
Színek.
Család bemutatása, családfa készítése.
Személyes névmások.
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi feladatok
megoldása, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg alkotása.
Kulcsfogalmak/
Rokonsági fok, családfa, személynév.
fogalmak

Tematikai egység

Napirend

Órakeret 12
óra

Előzetes tudás
Igék.
A tematikai egység Simple Present igeidő bemutatása, kijelentés, kérdés, tagadás használata.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Életpálya-építés
Hétköznapi tevékenységek, napi rutin, délutáni elfoglaltságok, hétvége,
házimunka, szabadidős tevékenységek.
Reggeli tevékenységek, iskola, ebéd, felkészülés az órákra, szabadidő, esti
tevékenységek, hétvégi munka és szórakozás.
Egy hétköznapom és egy hétvégém a családdal.
Szókincsfejlesztés gondolat-térképpel.
Szöveg kiegészítése, másolása, hallásértés, helyes sorrendbe rakás.
Egyszerű szöveg alkotása, daltanulás, mondatszerkesztés.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység
Előzetes tudás

Rend és napirend, strukturálás, rendszeresség, szabálykövetés, pontosság.

Szűkebb környezetünk
Órakeret 10 óra
A ház helyiségei nevének ismerete, és a „to be” létige ragozásának ismerete.
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A tematikai egység
Szókincsbővítés, „there is, there are” szerkezetek begyakorlása, mondatalkotás,
nevelési-fejlesztési
szöveg szerkesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Művészetek
Lakóhelyünk, otthonunk. Lakástípusok. Ház részei, bútorok.
Számok 1–100-ig.
Társadalomismeret
Mi hol található a házban, miből készült és milyen színű?
Az ideális otthon.
Életpálya-építés
Szókincsfejlesztés, szóalkotás, mondatszerkesztés, hallásértés, helyes
Természetismeret
sorrendbe rakás, szöveg kiegészítése, daltanulás.
Egyszerű szöveg alkotása.
Kulcsfogalmak/
Helyhatározó, viszonyítás.
fogalmak

Tematikai egység

A hely, ahol élek

Órakeret 12
óra

Előzetes tudás
„Can” szerkezet ismerete.
A tematikai egység Irányok kifejezése. Térbeli és időbeli viszonyok kifejezése.
nevelési-fejlesztési Információ kérésének, átadásának gyakorlása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mi található egy kisvárosban? A városban található épületek elnevezése, Művészetek
helye, útvonal kérése és adása.
Életpálya-építés
Járművek.
Vásárlás.
Társadalomismeret
Mit lehet csinálni az adott épületben?
Az én kisvárosom.
Természetismeret
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi feladatok
megoldása, daltanulás, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg alkotása.
Kulcsfogalmak/
Irány, településtípus, városi és vidéki életmód.
fogalmak

Tematikai egység

Ételek, vásárlás

Órakeret 12
óra

Előzetes tudás
Néhány étel neve.
A tematikai egység „Some/any” használata különböző mondattípusokban.
nevelési-fejlesztési Szókincsfejlesztés: ételek, ételcsoportok neve. Egyszerű kommunikációs
céljai
formák használata vásárlásnál.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret
Mi hol kapható, különböző termékek vásárlása és fogyasztása.
Zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, gabonafélék, tejtermékek, italok,
Patrónusi foglalkozás
édesség, egészséges ételek.
Élelmiszer, ruha és kulturális cikk vásárlása.
Természetismeret
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi feladatok
megoldása, szituációs gyakorlatok, daltanulás, egyszerű szöveg
alkotása gondolattérkép alapján.
Szövegalkotás.
Kulcsfogalmak/
Megszámlálható, megszámlálhatatlan, kivétel, egyes és többes szám,
fogalmak
igeegyeztetés.

Tematikai egység
Előzetes tudás

A tudás forrása
Néhány tantárgy nevének ismerete.
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Órakeret 10
óra

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Simple Present idő gyakorlása,” to be” létige ragozása minden alakban,
szövegalkotás,” there is”, there are” szerkezet gyakorlása. Internet használata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Iskola, média.
Tantárgyak.
A hét napjai.
Hónapok.
Órarend.
Mi található egy tanteremben? Az én iskolám.
Óra, idő, mennyiségek.
Sorszámnevek 1–31-ig.
Bemutatkozó e-mail írása levelezőtársnak.
Szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi feladatok megoldása, szituációs
gyakorlatok, daltanulás, egyszerű szöveg alkotása.
Kulcsfogalmak/
Mennyiségi egység.
fogalmak

Tematikai egység

Kapcsolódási pontok
Művészetek
Informatika
Életpálya-építés
Patrónusi foglalkozás

Egészség, betegség

Órakeret 12
óra

Előzetes tudás
Ruhadarabok, alapvető testrészek nevének ismerete.
A tematikai egység Szókincsfejlesztés, mondatalkotás, szövegalkotás, önálló szövegmondás,
nevelési-fejlesztési párbeszéd.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás
Egészséges életmód.
Betegségek, az orvosnál.
Természetismeret
Testrészek.
Időjárás, a helyes öltözködés és étkezés.
Sport, hobbi.
Kedvenc ételem receptje.
Divatbemutató.
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi feladatok
megoldása, szituációs gyakorlatok, daltanulás, egyszerű szöveg alkotása.
Kulcsfogalmak/
Kulturált viselkedés, évszak, öltözködés, divat, egészség, betegség.
fogalmak

Tematikai egység

Nyíló világ

Órakeret 12
óra

Előzetes tudás
Országok és ünnepek nevei.
A tematikai egység Célnyelvi országok kultúrájának, történelmének és szokásainak megismertetése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás
Mi újság a nagyvilágban?
Országok, nemzetiségek.
Természetismeret
Utazás.
Szokások, ünnepek.
Társadalomismeret
Különböző kultúrák.
Útlevél.
Meghívó készítése.
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi feladatok
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megoldása, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg alkotása,
daltanulás.
Kulcsfogalmak/
Hétköznap, ünnepnap, ország, nemzetiség, szokás, kultúra.
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Óvjuk környezetünket

Órakeret 10
óra

Néhány állat és növény neve.
Kérdés feltevése és válaszadás. Szókincsfejlesztés, mondatalkotás.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mit tehetünk a szép környezetért?
Állatok, növények nevei, tulajdonságaik, élőhelyük, táplálékuk, szokásaik.
Földrajzi alapfogalmak, domborzati formák.
Környezetvédelem.
Önkéntes munka.

Kapcsolódási pontok
Természetismeret

Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi feladatok
megoldása, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg alkotása.
PowerPoint bemutató készítése 3 különböző állatról.
Kulcsfogalmak/ Önkéntesség, segítőkészség, empátia, környezet.
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret 10
óra
Néhány foglalkozásnév ismerete, és tulajdonságokat jelentő melléknevek.
Melléknév fokozás szabályainak ismerete és gyakorlati alkalmazása, helyesírás
fejlesztése, jellemzés
Pályaorientáció

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mi leszek, ha nagy leszek?
Foglalkozások.
Külső, belső tulajdonságok.
Élethosszig tartó tanulás.
Munkavállalás.
Űrlap kitöltése: jelentkezés nyári diákmunkára; e-mail írása.
Melléknév fokozása.

Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás
Életpálya-építés

Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi feladatok
megoldása, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg alkotása.
Kulcsfogalmak/
Élethosszig tartó tanulás, munkavállalás.
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szabadon tervezhető témák

Órakeret 11
óra

Az előkészítő évfolyamon megszerzett tudásanyag.
Ismétlés, a tudás elmélyítése. Csapatépítés a műsorra való felkészülés során.
Együttműködés, egymásra figyelés. Esztétikai, művészeti tudatosság és
kifejezőképesség, előadásmód fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A tanult anyag ismétlése, elmélyítése

Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás
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Témakörök szóanyaga.
Nyelvi szerkezetek.
Igeidők.
Mondókák, dalok gyakorlása.
Félévi és év végi ismétlés, rendszerezés, ellenőrzés
Kulturális műsor összeállítása, felkészülés és előadás
Kulcsfogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

A tanuló legyen képes
– gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával megfogalmazni,
– üzenetet, üdvözletet, meghívót, baráti levelet, jellemzést írni,
– egyszerű szöveget olvasni és értelmezni,
– hallás után megérteni a tanár utasításait, az olvasmányok, a dalok és a
mondókák szövegeit, értelmezni és használni a nyelvtani alapszerkezeteket, a
személyes névmásokat, az alap-igeidőket (Simple Present, Present Continuous,
Simple Past, Simple Future), az egyes és többes számot, a megszámlálható és
megszámlálhatatlan fogalmát,
– megérteni rövid, egyszerű szövegek, történetek lényegét,
– megérteni a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert dologról
van szó,
– megértetni magát egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló
beszélgetésben,
– kérdéseket feltenni, egyszerű állításokra reagálni,
– rövid feljegyzéseket, e-maileket, üzeneteket, magánlevelet írni,
– az alapvető kommunikációs szükségleteit kielégíteni.

Német nyelv
Az előkészítő évfolyamra különböző tudásszintű fiatalok kerülnek be. Tanulmányaik során sokan
közülük találkoztak már a német nyelvvel, de ők is többnyire nagyon hiányos tudással rendelkeznek. A
bemeneti méréskor feltárt hiányosságok ismeretében lehetőség szerint egyénre szabottan a
felzárkóztatás biztosítása a feladat.
Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak ismétlése, rendszerezése,
a hiányok pótlása, az új élethelyzetbe, iskolába, közösségbe került tanulók beilleszkedésének
elősegítése, a nyelvi gátlások oldása, a téves beidegződések javítása.
A fő cél az idegen nyelvi kompetenciák (a szövegértés, az írás- és beszédkészség, a hallás
utáni megértés) fejlesztése, idegen nyelvi tanulási technikák kialakítása és a nyelvtani ismeretek
elmélyítése. A tanév végére a tanulók érjék el az A2 szintet.
Ahhoz, hogy a német nyelv tanításával új világot, új lehetőségeket nyissunk meg a tanulók
előtt, az alábbi feladatokat kell elvégezni: az általános iskolai ismeretanyag ismétlése, rendszerezése,
a hiányok pótlása, szókincs bővítése; egyszerű szövegek megértése és alkotása megadott minta
alapján; a hétköznapi élethelyzetekhez szükséges alapszintű kommunikáció kialakítása; az írás és a
helyesírás készségének fejlesztése magyar és német nyelven; a kreativitás és szocializáltság
fejlesztése, önállóság, tolerancia és empátia kialakítása; a német nyelvű országok kultúrájának,
szokásainak, illemszabályainak megismertetése; az egyéni képességek kibontakoztatásának
segítése; az önbizalom növelése. A tanuló merjen németül beszélni még akkor is, ha hibázik; célunk
továbbá a motiváltság megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás; a társadalmilag hasznos
magatartásformák kialakítása; autentikus szövegek önálló megértése iránti igény kialakítása; a
tanulók sikerélményhez juttatása zene, tánc, mondókák segítségével.
A tanulók tudásszintjének felmérése után az egyéni hiányosságok pótlása a cél. Fejlődjenek
ki azok a jellemvonások, alakuljanak ki azok a képességek, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat
arra, hogy rendszeresen és önállóan készüljenek az órákra, elkészítsék a házi feladatot, és egy
adott témakörben önálló kutatást végezzenek az interneten, anyagot gyűjtsenek, PowerPoint-os
prezentációt készítsenek.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat
tervezéséhez. Nemcsak a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati tudás, a
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témával kapcsolatos személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre
kerülhetnek.
A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek
segítségével, amelynek alapján képességszint szerinti csoportokban megkezdődik a fejlesztés, hogy
a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az alulteljesítő,
tehetséges tanulók se vesszenek el.
A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében tehetségfejlesztés, a többi tanulónál
pedig képességfejlesztés történik. A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében
a különleges bánásmód, a differenciált foglalkozás és foglalkoztatás függvénye. Ezért komplex
egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret 4
óra
Az általános iskolából hozott német nyelvi alapok (szókincs és nyelvtan),
napszak szerinti köszönés, más udvariassági formulák, dalok, versek, mondókák
ismerete.
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, tájékozódás a tanulók nyelvi tudásszintjéről.
Év eleji állapotfelmérés

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ismerkedés, a tanulási motiváció megteremtése
Tájékozódás a tanulók nyelvi ismereteiről.
Olvasás és hallás utáni szövegértés, nyelvi készség, íráskészség
felmérése.

Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás
Magyar nyelv és irodalom
Társadalomismeret

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Házirend.

Társas kapcsolatok

Órakeret 14
óra

Bemutatkozás, családtagok neve.
Német ABC, számok 1-20-ig, színek.
Idegen nyelvi kommunikáció, helyesírás, olvasás, számolás és hallásértés
fejlesztése idegen nyelven.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret
Én és a családom.
Köszönések.
Művészetek
Család bemutatása, saját családfa elkészítése.
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi feladatok
megoldása, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg alkotása.
Személyes névmások, szabályos igék ragozása, kijelentő mondat szórendje.
Kulcsfogalmak/
Rokonsági fok, családfa, személynév.
fogalmak

Tematikai egység

Órakeret 14
óra
A ház helyiségei nevének ismerete, az "ist" és "sind" igealakok ismerete.
Szókincsbővítés, hallásértés fejlesztése.
Szűkebb környezetünk

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Házunk, lakásunk, otthonunk
A ház, a lakás részei, helyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.
Mi hol található a házban, miből készült és milyen színű?
Színek.
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Kapcsolódási pontok
Művészetek
Társadalomismeret

Melléknevek használata.
Számok 1-100-ig.
Helyhatározók.
„liegen, hängen, stehen” igék használatának begyakorlása.
Elöljárószók tárgy- és részes esettel.
Mondatalkotás, képleírás. Szóalkotás, mondatszerkesztés, helyes
sorrendbe rakás, szöveg kiegészítése, daltanulás.
Egyszerű szöveg alkotása: „Ilyen lakásban szeretnék lakni”.
Kulcsfogalmak/
Helyhatározó, otthon.
fogalmak

Életpálya-építés
Természetismeret

Tematikai egység
A hely, ahol élek
Órakeret 14 óra
Előzetes tudás
A "können + Infinitív" szerkezet ismerete.
A tematikai egység
Olvasás és hallás utáni szövegértés fejlesztése, szókincsfejlesztés.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Művészetek
Városom, falum.
Járművek, közlekedés, vásárlás.
Életpálya-építés
A városban található épületek elnevezése, helye.
Útbaigazítás kérése és adása.
Társadalomismeret
Mit lehet csinálni az adott épületben?
Irányok, tér és idő, információ kérése, átadása.
Természetismeret
– Wie komme ich... ?
– Wo finde ich...?
– Ich suche...
Nyelvi feladatok megoldása, daltanulás, szituációs gyakorlatok,
egyszerű szöveg alkotása.
Kulcsfogalmak/
Irány, településtípus, városi és vidéki életmód.
fogalmak
Tematikai egység
Tudásunk forrása
Előzetes tudás
Néhány tantárgy nevének ismerete.
A tematikai egység
Szövegértés fejlesztése, szókincsfejlesztés.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Iskola, tanulás, internet.
Tantárgyak.
A hét napjai, hónapok.
Órarend, mi található egy tanteremben?
Óra, idő, mennyiségek.
Sorszámnevek 1-20-ig.
Birtokos névmások gyakorlása, birtoklás kifejezése "haben"-nel, tagadás
"kein"-nel.
Kérdő mondatok szórendje.
Nyelvi feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok, daltanulás, egyszerű
szöveg alkotása: Az én iskolám – bemutatkozó e-mail írása
levelezőtársnak.
Kulcsfogalmak/
Idő, ismeretszerzés, multimédiás eszköz.
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység

Órakeret 12 óra

Kapcsolódási pontok
Művészetek
Informatika
Életpálya-építés
Patrónusi foglalkozás

Ami az asztalra kerül
Egyes ételek nevei.
Olvasás és hallás utáni szövegértés fejlesztése, szókincsfejlesztés.
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Órakeret
14 óra

nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Vásárlás. Mi hol kapható, különböző termékek vásárlása és fogyasztása. Társadalomismeret
Zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, gabonafélék, tejtermékek, italok,
Patrónusi foglalkozás
édesség, egészséges ételek. Ételek, ételcsoportok nevei.
Sztereotip párbeszédek vásárláskor:
Természetismeret
– Haben Sie...?
– Können Sie mir...?
– Was kostet...?
Nyelvi feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok, daltanulás, önálló
szövegalkotás: élelmiszer-, ruha- és írószervásárlás.
Kulcsfogalmak/
Egyes szám, többes szám, állítmány, alany, állítás, tagadás.
fogalmak
Tematikai egység
Szabadidő eltöltése
Órakeret 14 óra
Előzetes tudás
Néhány sport és hobbi német nevének ismerete.
A tematikai egység Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás
Szabadidő, sport, hobbi.
Szabadidő, hétvége, nyári szünet.
Természetismeret
Nyaralás, üdülés, pihenés, kikapcsolódás.
Nyári és téli sportok.
Mozi, színház, zene, koncert.
Kirándulás, túrázás, kerékpározás.
Kérdés feltevése és válaszadás.
Mondatalkotás, mellékmondati szórend.
Nyelvi feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg
alkotása.
Kulcsfogalmak/
Szabadidő, egészséges életmód, közösség.
fogalmak

Tematikai egység

Egy napom

Órakeret 13
óra

Előzetes tudás
Hétköznapi életünkhöz, napi rutinunkhoz kapcsolódó igék.
A tematikai egység Hallásértés fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Életpálya-építés
Napirendem hétköznapokon és hétvégén.
Hétköznapi tevékenységek, napi rutin.
Reggeli tevékenységek.
Iskola.
Ebéd.
Felkészülés az órákra.
Szabadidő.
Esti tevékenységek.
Hétvégi munka és szórakozás.
Jelen idő használata.
Kijelentő mondat szórendje.
Időhatározók: napok, napszakok, óra, perc.
Kérdések: Wann... / Um wieviel Uhr...?
Igenlő és tagadó válaszok.
"Können" és "müssen" segédigék használata.
Egyszerű szöveg alkotása, daltanulás, mondatszerkesztés. Szógyűjtés
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(szóbokor), helyes sorrendbe rakás.
Kulcsfogalmak/
Rend, napirend, rendszeresség, szabálykövetés, pontosság.
fogalmak

Tematikai egység

Egészséges életmód

Órakeret 14
óra

Előzetes tudás
Ruhadarabok, alapvető testrészek nevének ismerete.
A tematikai egység Szókincsfejlesztés, mondatalkotás, szövegalkotás, önálló szövegmondás,
nevelési-fejlesztési párbeszéd.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás
Helyes táplálkozás, helyes öltözködés.
Betegségek megnevezése.
Természetismeret
Az orvosnál.
Testrészek.
Időjárás.
Sport, hobbi.
A "man" használata.
A főnév tárgyesete.
Kulcsfogalmak/
Kulturált viselkedés, évszak, egyéniség, időjárás, alkalom, öltözködés.
fogalmak

Tematikai egység

Szabadon tervezhető témák

Órakeret 13
óra

Előzetes tudás
Az előkészítő évfolyamon megszerzett tudásanyag.
A tematikai egység Ismétlés, a tudás elmélyítése. Csapatépítés a műsorra való felkészülés során.
nevelési-fejlesztési Együttműködés, egymásra figyelés fejlesztése. Esztétikai, művészeti tudatosság
céljai
és kifejezőképesség, előadásmód fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás
Témakörök szóanyaga.
Nyelvi szerkezetek.
Melléknevek, hely- és időhatározók, igék, igeidők.
Mondókák, dalok gyakorlása.
Félévi és év végi ismétlés, rendszerezés, számonkérés.
Kulturális műsor összeállítása, felkészülés és előadás.
Kulcsfogalmak/
Egymásrautaltság, árnyalt előadásmód, önbizalom, önismeret.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

A tanuló legyen képes
– gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával megfogalmazni,
– üzenetet, üdvözletet, meghívót, baráti levelet, jellemzést írni,
– egyszerű szöveget olvasni és értelmezni,
– hallás után megérteni a tanár utasításait, az olvasmányok, a dalok és a
mondókák szövegeit,
– értelmezni és használni a létigét és a birtoklást kifejező igét (sein, haben), a
főnevek alany-, tárgy- és részes esetű alakjait, a személyes névmásokat, az
alapigeidőket (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I.), a leggyakoribb
tagadószókat (a nein, a nicht és a kein),
– megérteni rövid, egyszerű szövegek, történetek lényegét,
– megérteni a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert dologról
van szó,
– megértetni magát egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló
beszélgetésben,
– kérdéseket feltenni, egyszerű állításokra reagálni,
– rövid feljegyzéseket, e-maileket, üzeneteket, magánlevelet írni,
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– az alapvető kommunikációs szükségletek kielégítésére.
Dráma
A dráma tantárgy fontos szerepet játszik az árnyalt kifejezés képességének, a kooperációs és
kommunikációs készségek, a kreativitás, az alkotó- és kapcsolatteremtő képesség fejlesztésében.
Összpontosított, megtervezett munkára szoktatja a tanulókat, ön- és társismeretük gazdagodását
szolgálja,
segít
az
oldottabb
és
könnyebb
kapcsolatépítésben
és
-ápolásban, az önkifejezés fejlesztésében. Fejleszti a fogékonyságot, a fantáziát, a koncentrációt, a
toleranciát és az együttműködést. Ízlésformáló szerepet tölt be, alakítja az egyén értékrendjét. Az
egyén szocializációját nagyban segíti a gyakorlat- és tevékenységközpontúság, amelynek révén a
tananyag tevékenység közben sajátítható el. A tanulói tevékenységek a művészi alkotásokhoz és a
mindennapi élet helyzeteihez, megnyilvánulásaihoz egyaránt kapcsolódnak.
A dráma a beszédgyakorlatokkal, a kreatív és improvizatív szövegalkotással, a drámajátékkal,
a kommunikációs gyakorlatokkal fejleszti az érzékelést és a kifejezőképességet. Az együttműködés, a
kapcsolati kultúra módjait, lehetőségeit tárja fel a csoportos tevékenységek során. A tanuló alkotó
tevékenységet folytat, amelynek során érzelmi intelligenciája, empátiája, ön- és társismerete
formálódik. Mindemellett megéli az alkotás örömét és nehézségeit egyaránt. A drámaszemelvények
más kultúrák hagyományaival, értékeivel, új információkkal gazdagítják ismereteit, amely ismeretek a
befogadás, értelmezés folyamata közben építik a személyiséget.
A tantárgy a kulcskompetenciákat gyakorlatok, illetve tevékenységek közben fejleszti. Az
anyanyelvi kommunikációt a gondolatok, érzések, tények, vélemények kifejezése és értelmezése,
valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználat során fejleszti. A matematikai kompetenciát a
drámaóra tevékenységei közben felmerülő problémák megoldása során alkalmazott matematikai
ismeretek és módszerek alkalmazásával fejleszti. A már megszerzett tapasztalatok alkalmazása
jelenti a természettudományos kompetencia fejlesztését. A környezet ismeretére építve és a
problémákat, szükségleteket alkotó módon megoldva fejlődik a technikai kompetencia. A digitális
kompetencia alkalmazása ma már nélkülözhetetlen, ugyanakkor az információgyűjtés, az etikus
információhasználat során, az informatikai jellegű tevékenységek közben tovább fejleszthető e
kompetencia. A társadalmi életben, a közügyek intézése közben, a közösségi beilleszkedés folyamán
szerzett tapasztalatok és ismeretek beépítése és kreatív felhasználása fejleszti a szociális és
állampolgári kompetenciát. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia az alkotó
tevékenységek során folyamatosan fejlődik. Újabb és újabb előadások tervei, egyéni megoldások, új
kihívások teszik próbára a tanulókat. Az esztétikai megismerés, az elképzelések, élmények és
érzések kreatív kifejezése, a megismert drámai alkotások befogadása, a hagyományos és modern
drámai nyelvezet megismerése és alkalmazása az esztétikai-művészeti tudatosságot és
kifejezőképességet fejleszti.
A memoriterek, az egyéni és csoportos tanulás megszervezése, az idővel és az információval
való hatékony gazdálkodás, az információtechnológiai ismeretek alkalmazása alakítja, fejleszti a
hatékony, önálló tanulást.
A dráma tantárgy nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem
tevékenységközpontú. Gyakorlati tevékenységek során sajátítja el a tanuló a tananyagot. A tantárgy
lehetőséget biztosít arra, hogy az általános műveltség területeihez tartozó tartalmakat szervesen
integrálja. A dráma az új élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedését
segíti a kommunikációs gátak, zavarok oldásával. A tantárgy feladata a kommunikációs képesség,
művészeti készségek fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben; a szövegolvasás,
szövegértés fejlesztése; tanulási technikák kialakítása. A kommunikációs kifejezőkészség állandó
fejlesztését szem előtt tartva nem a hagyományos "feldolgozó" jellegű munkaformákat kell előnyben
részesíteni, hanem a tanulók saját tapasztalatainak, az önkifejezés formáinak a felhasználásával az
egyéni, kreatív gyakorlati tevékenységeket. Hozzá kell segíteni a tanulókat ahhoz, hogy a világról
szerzett ismereteiket az életkornak megfelelő szinten kreatívan tudják alkalmazni a mindennapokban.
Az adott élethelyzetekben felismerjék a kommunikációs szituációkat, és ezekben alkalmazni tudják a
tanév során elsajátított és begyakorolt, adekvát szerepeket.
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

1. Év eleji felmérés
Órakeret 5 óra
Az általános iskolában és szabadidőben olvasott művek, kommunikációs ismeretek
és tapasztalatok, mozgásos játékélmények.
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Adekvát önkifejezési módok alkalmazásának fejlesztése.
Önismeret fejlesztése: az egyéni képességek és ezek határainak elfogadása.
Igényesség fejlesztése kreativitással, egyedi megvalósítással.
Kritikai érzék fejlesztése.
Együttműködési képesség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Tájékozódás a tanulók olvasottságáról, kommunikációs és
mozgáskoordinációs képességeiről, mozgáskultúrájáról.
Bemeneti mérés: szövegértés, szóbeli kommunikációs,
mozgáskoordinációs képességek, mozgáskultúra felmérése:
– elbeszélgetés (szépirodalmi szemelvények, olvasmányok, irodalmi
filmadaptációk, dalszövegek, kedvenc írók, költők, szerzők felidézése,
vita kezdeményezése a témával kapcsolatban),
– szituációs, mozgásos, ritmikus gyakorlatok tanulói és/vagy tanári
témajavaslat alapján egyénileg és csoportosan (versenyjátékok,
nagymozgásos játékok, népi kiszámoló és fogócskajátékok, rövid
versek, mesék kísérése mozgással, egyenletes lüktetés érzékeltetése
mondókamondás közben, természetes ritmusok felfedezése és
mozgásos lekövetése),
– korábban tanult vers, próza, tánc, zene, dal előadása,
– vers, próza felolvasása felkészülés után,
– a feladatok végrehajtásának értékelése egyénileg és/vagy csoportosan,
önértékelés.
Kulcsfogalmak/ Kommunikáció, kommunikációs szabály, beszédhelyzet, együttműködés,
fogalmak
mozgáskoordináció, mozgáskultúra, ritmizálás, önkifejezés, igényesség, kritika, vita.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Fejlesztési cél

2. Készségfejlesztő gyakorlatok
Órakeret 12 óra
Versikék, mondókák, mesék, memoriterek.
Előzetes tudás
Közösségi és sportjátékok.
Tiszta, érthető, artikulált beszéd, adekvát nyelvhasználat fejlesztése.
Nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos használata.
A tematikai egység
Zenei kifejezőeszközök helyes és tudatos használata.
nevelési-fejlesztési
Kreativitás fejlesztése.
céljai
A személyiségnek megfelelő árnyalt önkifejezés fejlesztése.
Kooperáció, együttműködés fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Beszéd, metakommunikáció.
Intonáció, gesztus, mimika, testtartás jelentőségének, jelentésének
Társadalomismeret
feltárása:
– beszédtechnikai és légzőgyakorlatok (légzéstípusok megfigyelése: váll,
mellkas, rekesz, saját légzés megfigyelése, rövid versek és mondókák
előadása laza testtónus megtartása mellett, hangok próbálgatása az
erős érzelmi-indulati állapotok kifejezésére, szóhangsúly gyakorlása
egyre hosszabb szavakban),
– artikulációs gyakorlatok (szájról olvasás, egymás hangjának
felismerése, utánzása, ritmusjátékok néma szövegmondással),
– memóriafejlesztő gyakorlatok,
– némajátékok, pantomim,
– interakciós játékok, páros, illetve csoportos egyensúly- és
bizalomgyakorlatok (vakvezetéses, dőléses, billenéses gyakorlatok),
– szituációs játékok,
– mozgáskoordinációs gyakorlatok (versenyjátékok, nagymozgásos
játékok, népi kiszámoló és fogócskajátékok, rövid versek, mesék
kísérése mozgással, egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókamondás
közben, természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése),
– relaxációs gyakorlatok (feszítés és lazítás fekve, állva, ülve, arc
ellazítása, kéz „kirázása” kilégzés közben),
– ritmusérzéket fejlesztő játékok (versek, mondókák ütemezése tapssal,
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járással, mozgással különböző tempóban, ritmus és mozgásváltással),
– kapcsolatteremtő játékok (kapcsolatteremtés szemkontaktussal,
érintéssel, kézfogással, hanggal).
Beszédstílusok (régies, tanári, költői stb.) megkülönböztetése:
– beszédstílus, intonáció, gesztus, mimika, testtartás megfigyelése és
elemzése (mindennapi életben, művészi előadásokban, önmegfigyelés
során),
– csoportépítés (csoportépítési technikák játékos feladatokkal).
Kulcsfogalmak/f Légzéstechnika, artikuláció, szituáció, relaxáció, nonverbális kifejezőeszköz, zenei
ogalmak
kifejezőeszköz.
3. Az alapvető drámai konvenciók megismerése és
Órakeret 7 óra
alkalmazása
Irodalmi művek szereplőinek belső és külső tulajdonságai, jellemzése.
Előzetes tudás
Hallott, tanult, látott szövegek, mozgások reprodukciója.
A tematikai egység Kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás,
nevelési-fejlesztési tolerancia, empátia kialakítása.
céljai
Elsajátított ismeretek, készségek fejlesztése ritmikai, mozgásos gyakorlatokban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Fejlesztési cél

Különböző drámajátékok, gyakorlatok egyénileg és kiscsoportban:
 belső hangok követése, monológ, gondolatkövetés, mímes szituációs
játék, szoborjáték vagy állókép: a csoport tagjai egy jelenetet, helyzetet
rögzítenek így, a többiek kérdéseket intézhetnek hozzájuk: Kik vagy mik
ők? Mi történt velük? Miért? stb., halandzsa nyelv, improvizációk zenére
stb.,
 levél és napló, telefon- és rádióbeszélgetés, interjú, műfaji sajátosságai
(narráció),
 a szépirodalmi napló ismertetése, szövegrészletek feldolgozása,
 illemszabályok hétköznapi szituációkban,
 térközszabályozást, térhasználatot segítő feladatok.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fejlesztési cél

Művészetek

Belső hang, monológ, gondolatkövetés, levél, napló, interjú, illemszabály,
improvizáció, színházi tér.

4. Színházi, dramaturgiai alapfogalmak alkalmazása

Előzetes tudás

Órakeret 11
óra

Általános iskolai ismeretek a meséről.
Elemző gondolkodás fejlesztése.
A tematikai egység Szóbeli és nem szóbeli kifejezőképesség fejlesztése: kifejező beszéd,
nevelési-fejlesztési szövegalkotási képesség, testkontroll, helyzetfelismerési képesség,
céljai
problémamegoldó képesség fejlesztése.
Együttműködési képesség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A mese és a cselekmény fogalmának ismerete, a cselekmény szerkezete, Magyar nyelv és irodalom
a környezetrajz és jellemzés speciális módjai a színpadi műfajok
Művészetek
esetében; a népmese elemei szövegrészletek alapján:
 improvizációs játékok (rögtönzések, érzelmi állapotok, színjátékos
stílusok, szöveg megadásával),
 szövegek szerkesztése (drámai szöveg mozgásban és szóban való
megjelenítése),
 állókép, tabló,
 párbeszédes játékok,
 tárgyak megszólaltatása,
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 képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése,
 térközszabályozást, térhasználatot fejlesztő gyakorlatok (tempótartás
különböző térformákban, térkitöltő gyakorlatok, térhez igazodó
beszéd),
 beszédgyakorlatok (hangok utánzása, a tanult beszédgyakorlatok
tudatos alkalmazása, szöveges hangerő-gyakorlatok, hangsúly-,
hanglejtésgyakorlatok stb.),
 mesei motívum, meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári
közreműködéssel (térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot
megmozgató szerepjáték, szertartás, állókép, némajáték).
Kulcsfogalmak/ Mese, cselekmény, térközszabályozás, szertartás, történet, jelenet, főhős, szereplő,
fogalmak
helyszín.
5. Történetek szerkesztése és előadása a dráma
Órakeret 18
eszköztárával
óra
Népi gyermekjátékok, kiszámolók, mondókák, gyerekdalok, énekes-táncos játékok,
Előzetes tudás
gyerekversek, népmesék ismerete.
Megfigyelési képesség fejlesztése.
A tematikai egység
Gondolkodás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Előadói képesség fejlesztése.
céljai
Improvizációs képesség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Népszokások, néphagyományok, betlehemezés, regölés, alakoskodások, Magyar nyelv és irodalom
hagyományos ünnepi műsorok, táncok.
Művészetek
A helyi népszokások bemutatása, ismertetése.
 Rögtönzés a megismert drámai konvenciók és színházi formanyelv
Informatika
elemeinek alkalmazásával,
 néphagyományok dramatikus megjelenítése,
 dramatikus improvizációk – a tanár által megadott és/vagy a tanulók
által létrehozott történetváz alapján,
 mozgásra épülő csoportos improvizációk a tanár által megadott
egyszerű cselekményváz alapján,
 játék az elkészített marionettfigurákkal és /vagy árnybábokkal,
különböző technikákkal,
 improvizációk a megismert technikák felhasználásával, önálló előadás
készítése, bemutatása, értékelése,
 szövegalkotás,
 memoriterek,
 autentikus források felkutatása.
Kulcsfogalmak/ Esztétika, néphagyomány, népszokás, ünnep, viselet, néptánc, koreográfia,
fogalmak
információgyűjtés és -feldolgozás.
Fejlesztési cél

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

6. A színház- és drámatörténet kiemelkedő korszakai

Órakeret 22 óra

Általános iskolai ismeretek drámákról.
Az irodalmi művek jobb megértésének fejlesztése.
A tematikai egység
Kommunikációs képességek fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
A kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus alkalmazása.
céljai
Igényesség kialakítása feladatok, gyakorlatok kreatív, egyedi megvalósítása során.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Ókor (tragédia, komédia, az ókori görög színház általános jellemzése,
maszk, jelmez, egyéb színháztechnikai jellemzők).
Művészetek
Reneszánsz (angol színházművészet, színpadtechnika, jellemző
karakterek, jelmezek).
Informatika
XX. század (modern műfajok, musical, kabaré)
 a klasszikus és kortárs magyar irodalom különféle epikai, lírai, drámai
oldal 506 / 830










műveinek változatos feladathelyzetekben való feldolgozása, esztétikai
jellemzőik tudatosítása,
színdarabok előadása – dramatizált részlet (dialógus vagy monológ)
kifejező előadása,
a túlzás és általánosítás szerepének bemutatása egyes típusok
ábrázolásában, a komikum tartalmi és nyelvi eszközeinek felismerése,
a történeti és napjaink színházi műfajai vonatkozásában az egyes
színházi stílusok jellemző jegyeinek felismerése látott színjátékokban,
drámamunkában, filmfeldolgozásokban,
különböző színházi irányzatokhoz tartozó színházi előadás/ok,
filmfeldolgozás/ok megtekintése, megvitatása,
központi figura köré épülő rövid dráma alkotása (hangaláfestés,
szerep a falon, térképek és ábrák készítése, állókép, gyűlés, véletlenül
meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, beépített szereplő,
gondolatkövetés konvenciók felhasználásával),
csoportról szóló drámaóra (interjú, forró szék, szerepcsere,
kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső
hangok, szertartás, vita konvenciók felhasználásával),
erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl. a szakértő köntösében,
telefonbeszélgetés, az élet egy napja).
Dráma, stílus, karakter, sűrítés, feszültség, konfliktus, jellem, helyzet, társadalmi
ellentmondás, jelenet, szín, zenei stílus, néptánc, modern tánc, koreográfia, előadás,
Kulcsfogalmak
színpadi műfaj, komédia, tragédia, tragikomédia, bábjáték, mesejáték, történelmi
dráma, zenés, tánc- és mozgásszínház, ókori görög színház, reneszánsz angol
színjátszás, expozíció, bonyodalom, tetőfok, válság, késleltetés, megoldás.
Fejlesztési cél

7. Történetek feldolgozása a dráma eszköztárával
Órakeret 24 óra
Az instrukciók megértése, követése.
Együttműködés.
Előzetes tudás
Figyelem, koncentráció.
Ritmusérzék.
Verbális és nonverbális kifejezőeszközök használata.
Egyéni képességek kibontakoztatásának segítése.
A művészi szövegek, előadások önálló értelmezése iránti igény kialakítása, és
A tematikai egység ezek kreatív átfogalmazása.
nevelési-fejlesztési Kreativitás sokoldalú fejlesztése.
céljai
Rugalmasság, nyitottság, alkalmazkodóképesség, konfliktuskezelés,
érdekérvényesítés fejlesztése.
Vállalkozói kompetencia, önállóság, felelősségvállalás fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Díszlet, jelmez tervezése és/vagy készítése.
Ünnepi műsorok, táncok, klasszikus vagy modern művek, műrészletek
átdolgozása, előadása.
Kulcsfogalmak/ Kooperativitás, projektmódszer.
fogalmak
Fejlesztési cél

8. Rendszerező ismétlés
Mozgásgyakorlatok.
Beszédgyakorlatok.
Önismereti és társismereti játékok.
Előzetes tudás
Improvizációs játékok.
Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok.
Dramatikus játékok.
Színjátékos gyakorlatok.
A tematikai egység Kulturált nyelvi magatartás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési Ítélőképesség, erkölcsi, esztétikai érzékenység fejlesztése.
céljai
Önellenőrzés, önismeret fejlesztése.
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Órakeret 9 óra

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Tanult játékok, gyakorlatok, technikák, játékok ismétlése, a tananyag
rendszerezése.
Művészetek
A tanév munkájának elemzése:
 bemeneti mérés szempontjai alapján a kimenet értékelése:
Informatika
szövegértés, szóbeli kommunikációs, mozgáskoordinációs
képességek, mozgáskultúra felmérése,
Patrónusi foglalkozás
 szituációs, mozgásos, ritmikus gyakorlatok,
 korábban tanult vers, próza, tánc, zene, dal előadása,
 vers, próza felolvasása felkészülés után,
 a feladatok végrehajtásának értékelése egyénileg és/vagy
csoportosan, önértékelés,
 korábban rögzített előadás(ok) elemző értékelése .
Kulcsfogalmak/ Kommunikáció, együttműködés, mozgáskultúra, önkifejezés, igényesség, kritika, vita,
fogalmak
esztétikum, előadás, önértékelés.

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

A tanuló reális önismerettel rendelkezik szövegértési, szóbeli kommunikációs és
mozgáskoordinációs képességeiről.
Beszédstílusa a szituációnak, mondanivalójának és életkorának megfelelő.
Kommunikációja során törekszik kifejezőeszközeit helyesen alkalmazni és tudatosan
megválasztani.
Verbális és metakommunikációs eszközöket tudatosan alkalmaz.
Képes az együttműködésre csoporttársaival.
Képes egyénileg és csoportosan előadást, rövid jelenetet tervezni, előadni.
Életkorának megfelelő kreativitással, önállósággal oldja meg feladatait.
Többféle mozgásformát ismer, alkalmaz.
A megismert munkaformákat tudatosan és kreatívan alkalmazza.
Képes figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre.
A drámaórák kapcsán felmerült problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára
és megfogalmazására képes.
Irodalom- és drámatörténeti ismeretekkel rendelkezik.

Testnevelés és sport
A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket
és mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a szakaszban a
munkaerőpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak
tudatosítására és a NAT-nak megfelelő sportműveltség, sportágismeret elsajátítására kell elsősorban
törekedni. További cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a
munkabírás, a tanulás és mozgás helyes aránya, a választás a saját előnyben részesített rekreációs
terület irányába kialakítása, és az azokkal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A
műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési
módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában a tárgyi és
eszköztudását fejleszteni, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan befolyásoló
események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő mozgásos és kognitív tartalmak
sikeres akkomodációjának érdekében inkább a tanuló változó körülményekhez kapcsolódó
alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége kerül fejlesztésre. A különböző
testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett a közös és az egyéni érdekek
képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés,
élményszerzés,
jókedv,
kaland,
testformálás,
fogyókúra,
párválasztás,
kikapcsolódás,
feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási divatok.
A kívánt célállapotban a közoktatási tanulmányait befejező fiatal képes a mozgáskommunikáció
sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának
teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó
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ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek szervezéséhez
szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros
tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást, az adekvát játékok és versengések
alkalmazását helyezi előtérbe. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok
során a legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet
fordít a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a
megszerezhető tudás legmagasabb szintjére és megvalósulhassanak a társadalmi érdekeket is
kifejező tantárgyi célok. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége, a
motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban bekövetkező
változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás, de egyúttal a
személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés hatásfokát is. A motoros tanulás
sajátossága ugyanis, hogy a tudáshoz, a teljesítményhez vezető úton formálódnak az értelmi, érzelmiakarati, szociális képességek és tulajdonságok. A fejlesztés várt eredményei ennek megfelelően a
készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazható
követelményeket is tartalmaznak.
A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres képzésben
megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő szabály-, élettani,
anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges alapot és lehetőséget a közép- és
emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a demokráciára nevelés és az erkölcsi
nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz vége az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási
szakasznak tekinthető – előtérbe lép a pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A
tanulók értik, tudják a kultúra és a testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és
mozgásszükséglet alakulását a biológiai fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és
gyakorlati alapjait, a testi képességek és a mozgásműveltség sokoldalú fejlesztésének módozatait, a
testi és a lelki egészség megőrzésére vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok
kapcsán hangsúlyt kap a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megteremtik az
élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és rugalmasan
bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakítják a társas viszonyokba ágyazott
személyes identitást, és képessé teszik a fiatalt arra, hogy a sportban átélt konkrét élményeket
szimbolikus síkon értelmezze, az élet más területén szerzett tapasztalataival összevesse, és az
összefüggéseket megértse – ezáltal erősödik a nemzeti öntudat, a hazafias nevelés.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása, amelyben
már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói szerepekhez
szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a tartalomba
ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja meg. Ebben az életkorban már
kiemelten valósulhat meg – a kognitív fejlesztési oldal figyelembevételével – a testnevelés és sport
oktatásában az alapvető egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása.
A tantárgy tanításának alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat, ismerjék az
egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. Mindezek mellett tudatosan és
minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket artikuláltan,
határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott
segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az
általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári kompetencia.
E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak tanulók kommunikálni,
nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyalni, és képesek legyenek az
együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni a stresszt és a frusztrációt, és építő módon kell ezeket
kifejezésre juttatnia, továbbá különbséget kell tudnia tenni a személyes és a szakmai szféra között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják
szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az akadályok
megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez az új tudás és
készségek megszerzését, feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és
alkalmazását jelenti. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami rávezeti őket arra,
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hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építsenek, annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint egyénileg s
csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge pontjai
megítélésének képessége, valamint az a képesség, hogy az egyén a kockázatokat értékelni és adott
esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és mozgáskivitelezés elemzésén keresztül fejlődik az
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
0. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok

Órakeret
50 óra

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban.
Előzetes tudás
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás.
A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan:
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályismeret
A tematikai egység tudatos és felelős alkalmazása, bővítése.
nevelési-fejlesztési A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
céljai
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten történő
megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete
szempontjából is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Legalább két labdajáték választása kötelező.
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
MOZGÁSMŰVELTSÉG
térbeli alakzatok,
A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok
tájékozódás.
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési
játékok
Vizuális kultúra: tárgy- és
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), vágták, környezetkultúra, vizuális
irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy kommunikáció.
lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes
használatának továbbfejlesztése.
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel.
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban,
cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda
megszerzéséhez.
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés
összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben,
magasságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, lendületesebb,
változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kidobós,
fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők,
stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és
szabályismeretek mellett is.
A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.).
Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl.
játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított
eredményszámítás).
A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok.
Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre való
felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futóoldal 510 / 830

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására,
labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás
gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott
labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása,
tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban.
Kosárlabdázás
Technikai elemek
Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal
végrehajtott technikai elemek.
Taktikai elemek
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes
anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás
gyakorlatokkal.
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben.
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban.
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás,
büntetődobás utáni támadás és védekezés).
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése.
Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus
mozgástechnikája.
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos esetén.
Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 12 kézzel. Átadások
talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel,
cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is.
Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések
lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Beállós
játék. A test-test elleni játék a támadásban.
Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés talajon
és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni játék a
védelemben.
Labdarúgás
Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben,
magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal
A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás közben és
irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban. Rövid és
hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, átvételek mélységi,
szélességi játékhelyzetek kialakításával.
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések technikái
levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben,
folyamatos helycserékkel.
Röplabda
Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban,
pontossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott
vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba ütések és érintő
labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó céltárgyra vagy társhoz. A
sáncolás technikája egyénileg és párban.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai
23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező
oldal 511 / 830

Fizika: mozgások,
ütközések, erő, energia.
Biológia-egészségtan: az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb.
szempontjából).
Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játékszabályok
begyakorlása – játékvezetési gyakorlat.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása,
betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az osztályszintű
gyakorlások és mérkőzések során.
1)
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
2)
Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a
diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás
szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása.
3)
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható,
egyszerűsített játékvezetésben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
4)
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
5)
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyösemberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok,
beszélgetések és játékszervezés során.
6)
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében.
7)
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a
tevékenység természete velejárója.
8)
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az
ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás
előnyeinek, jelentőségének képviselete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia,
fogalmak
megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

Órakeret
34 óra

9)
Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
10)
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.
11)
Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások
összehangolása a zenével.
12)
A kötél biztonságos mozgatása.
13)
A szabályok érthető megfogalmazása.
14)
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás.
Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális énkép
további alakítása.
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás
fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tantervben választott
sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül.
Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A test
térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az
erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.
A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb koreográfiák,
művészeti előadások tudatosabbá tétele.
A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek kultúrája iránti
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tisztelet erősítése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról,
ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fizika: egyenes vonalú
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Gimnasztika
mozgás, periodikus
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok
mozgás, gravitáció,
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a ritmusban, a tömegvonzás, hatástempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül és zenére is.
ellenhatás törvénye.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok
816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, kiemelten
a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális
és precíz működése által.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó,
erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően,
növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a
gyakorlatsorok összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem
változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek –
súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A dinamikus és
statikus erőkifejtés megkülönböztetése.
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan,
egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén
számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő
eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás)
gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus
helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése. Az esztétikus
mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító kondicionális és
koordinációs képességfejlesztő eljárások gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban
elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres kontrollal.
Torna – iskolai sporttorna
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó,
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi
tanterv szerint választott legalább egy szeren a korábbi követelményeken
nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és
differenciáltan.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek
kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokba,
tarkóbillenés, fejenátfordulás, cigánykerék, vetődések, átguggolások,
átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában
és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód
rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének
megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban.
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával történik az
ellenőrzések során.
Szertorna
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egységesen
az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek mennyiségében
és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással társak és/vagy tanár
közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással.
Szertorna fiúk számára
Fizika: az egyszerű
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, gépek működési
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oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés,
alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés,
támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás
beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás.
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre
180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés,
billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel,
húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás,
leterpesztés hátra.

törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok,
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba,
fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás egy
láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe,
pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület lebegőtámaszba,
kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló
függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és
második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek,
guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor
megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő
tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a
hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és szemlélet
– gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése.
Ének-zene: ritmus és
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben
tempó.
túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esztétikus,
szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó,
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, tágasság,
forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék fejlesztése, önálló zeneválasztásra
lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett.
Szabadgyakorlatok
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, összetett
formák gyakorlása:
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő
állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és hajlított
ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, kéz és
lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, ejtések,
fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások.
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása:
Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt alapforma
megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, hullámok.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz.
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Labdagyakorlatok
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések változatos
vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, labdatartások
(kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos szabadgyakorlati formák
felhasználásával.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz
tanári irányítással (1 perc).
Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott nehézséggel.
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és
rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által:
testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egymással.
Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett kombinációi 4–8 ütemben,
aszimmetrikus elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (2030 mp
folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése önállóságra
törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek felhasználásával,
bővítésével.
Aerobik bemutatók az osztályon belül.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi személyi
és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely mozgásanyaga a
Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával összekapcsolható.
Történelmi táncok gyakorlása:
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az alkalmazott
fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep jellegzetessége.
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és
motívumfüzérei.
Sporttáncok gyakorlása:
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban, pl. a
Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és egyszerűsített szabályai
alapján; alacsony feldobások, twirling 12. szint, botok cseréje.
Néptánc gyakorlása:
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is).
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid táncfolyamata
megtanulása, gyakorlása, előadása.
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők, bokázók,
csárdás lépések, ridák, lezárók.
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida, keresztlengető,
ugrós motívumok páros és négyes forgással.
Egyéb tornajellegű mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek
alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzített –
mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló
használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel
kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának
képessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete.
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
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Vizuális kultúra:
reneszánsz, barokk.
Földrajz: Magyarország
tájegységei.
Etika: társas viselkedés,
önismeret, énkép, jellem,
önreflexió, kooperatív
munka.

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése,
támogatása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek
szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar
élsportolók eredményeinek ismerete.
Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt kar- és
lábmunkája.
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat.
Előzetes tudás
Váltás alsó botátadással.
Távolugrás guggoló technikája.
Kislabdahajítás beszökkenéssel.
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is.
Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai törvényszerűségek
megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság kialakítása az egyes
szakági technikákban.
A tematikai egység
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
nevelési-fejlesztési
teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni teljesítmény
céljai
túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban történő
alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ének-zene: ritmusMOZGÁSMŰVELTSÉG
gyakorlatok.
Futások, rajtok
A képességfejlesztés gyakorlatai
Biológia-egészségtan:
Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és
tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végrehajtása.
aerob, anaerob energiaIramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának további
nyerés, szénhidrátok,
növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra épített, a távnak
zsírok bontása, hipoxia,
VO2 max., állóképesség,
megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 543 lépéses
erő, gyorsaság.
ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos
állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Földrajz: térképismeret.
A sportági technika gyakorlása
Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú
Ének-zene: ritmusok.
sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a váltótávolság
kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás szabályainak
Informatika: táblázatok,
gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A
grafikonok.
rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése.
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebességének
kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóversenyek
gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal.
Atlétika jellegű feladatok

Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépéses
sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának
összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel.
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Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett.
Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás.
A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és
rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, mozgástapasztalat
szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül.
Játékok és versenyek
Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróversenyek
egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és
szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és
szökdelésekkel.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel,
különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal,
erőgépekkel.
A sportági technika gyakorlása
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés technikájának és
az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval vagy
medicinlabdával.
Az egy- és kétkezes vetések technikái.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük a jobb
eredmény elérésében.
Játékok és versenyek
Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek helyből
és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek.
Dobóiskolai versengések.
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, dobások
végzése és a versenyek előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete.
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete.
A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gyakorolt
hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete.
A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A dobások
főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete.
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség,
fogalmak
maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, hatás-ellenhatás,
belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/
Órakeret
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Fejlesztési cél
40 óra
Motorikus képességek, mozgástapasztalatok.
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
Előzetes tudás
A természetben űzhető sportok alapszabályai.
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete.
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági
mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren
tartott foglalkozásokkal.
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Földrajz: időjárási
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági
ismeretek, tájékozódás,
térképhasználat.
mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehetőségek
adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által előnyben részesített,
élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal,
a természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességének,
az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A természetben végzett önálló
bemelegítés, gyakorlás - laza tanári kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra
jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az
adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes
elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai
aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem
előtt tartása minden mozgásos tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez
szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során.
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet más
területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapasztalatok
átadása.
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív
alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék,
fogalmak
bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret
20 óra

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben magas
fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása
során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására
szoktatás.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos
testalkatú tanulókkal végeztetjük.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: keleti kultúra.

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása,
továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik
alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok végrehajtására.
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok,
esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok
betartása.
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan.
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó
körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele
mellett történik.

Biológia-egészségtan:
izmok, ízületek
mozgékonysága,
anatómiai ismeretek,
testi és lelki harmónia.
Etika: a másik ember
tiszteletben tartása.

Grundbirkózás
A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások,
emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb
elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelések
állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások a 7-8.
osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új variációkban,
fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult
variációk mellett – a szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások,
kreatív alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban,
földharcban.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
15)
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
16)
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
17)
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
18)
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos
kezelése.
19)
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
20)
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret,
tisztelet, tus, ippon.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Órakeret
16 óra
Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-gyakorlatok,
törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az autogén tréning és a
progresszív relaxáció felismerése.
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.
A prevenció tágabb értelmezése.
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése.
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
Egészségkultúra – prevenció

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anatómiai –
elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai egység
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
nevelési-fejlesztési
egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan
bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Bemelegítés
ismeretek az emberi test
Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások,
működéséről,
lendítések stb.).
aerobterhelés, gerincFizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
ferdülés.
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
Edzés, terhelés
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a
pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.).
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei.
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése.
Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése,
megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek
felszámolására.
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése,
megőrzése érdekében.
Köredzésváltozatos mintákkal, 46 feladattal.
Motoros tesztek – központi előírás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése –
összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok:
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartására.
A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló
gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének
gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítása
mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete.
Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker
átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a teljesítmény
részeként értelmezése.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikációja
mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és a
sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás,
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési
stratégia, gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok
ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfelelő
megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társakat
elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének,
minőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztétikus és
harmonikus előadásmód.
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat,
táncmotívumfüzér összeállítása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk,
versenyszabályok ismerete.
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről elemi
tájékozottság.

Atlétika jellegű feladatok
A fejlesztés várt
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, illetve
eredményei a két
a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. Évfolyamonként
évfolyamos ciklus
önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
végén
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javulása az
atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor,
gördüléskor.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdonságairól
és a baleseti kockázatokról.
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biztonsági
követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti
uralom.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes
önvédelem, és szabadulás a fogásból.
Úszás és úszó jellegű feladatok
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval úszás.
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén.
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Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő gyakorlat
bemutatása.
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete.
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban.
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe és
vízben.
Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés veszélyeinek,
pontos menetének felsorolása.
Egészségkultúra és prevenció
21)
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
22)
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete
és felelős alkalmazása.
23)
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete.
24)
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi
paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan
önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében.
25)
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.
26)
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
Patrónusi foglalkozás
A patrónusi foglakozások kiemelten fontosak az előkészítő évfolyamon résztvevő diákok számára,
hiszen kiscsoportos foglalkozások keretén belül lehetőségük van az önmegismerésre, a társas
kapcsolatok tudatos alakítására, a szabad véleménynyilvánításra, tanulásbeli és más aktuális
problémáik megbeszélésére, megvitatására, az egészséges életmód igényének kialakítására, a
társadalmi viselkedési normák elmélyítésére.
A tanulók a foglalkozások során olyan ismeretekhez jutnak, olyan készségeket, képességeket
sajátítanak el a gyakorlatok elvégzése közben, melyek segítségével megismerhetik önmagukat,
társaikat és a környező világot. Részt vehetnek saját közösségük szabályainak megalkotásában.
Segítséget kapnak az önnevelésre való képesség kialakításához, az állandó önkontrollhoz, s a társas
kapcsolatok létrehozásának módozataihoz. Közben megtanulják figyelmüket tudatosabban irányítani,
kulturáltan beszélgetni, vitázni, érdekeiket érvényesíteni. Fejlődik kommunikációs képességük. A
közösségen belüli szerepvállalásuk során nő önmagukkal és társaikkal szembeni felelősségérzetük.
Toleránsabbá válnak környezetük tagjaival szemben, tisztelik őket. Jobban tudnak alkalmazkodni a
környezet adta lehetőségekhez. Felismerik az érzelmek és a viselkedésformák kapcsolatát.
Megpróbálnak egyre tudatosabban uralkodni érzelmeiken, indulataikon. A konfliktuskezelés békésebb
útjaira törekednek. Megismerik az egészségmegőrző szokásokat, az egészséget károsító tényezőket.
Eljutnak arra a szintre, hogy megkülönböztessék a jót a rossztól, ezáltal fejlődik helyzetfelismerésük
és ebből fakadóan a döntési képességük. Képessé válnak a kritikai gondolkodás és döntéshozás
lépéseinek az alkalmazására. Alkalmasak lesznek reális célok megfogalmazására, pályaválasztási
terveiknek a követésére. Megértik a határozott visszautasítás fontosságát az egészséget károsító
tényezőkkel szemben. Felfedezhetik önmaguk megvédésének lehetőségeit és annak felelősségét.
A patrónusi foglalkozások minden esetben tevékenység- és problémacentrikusak. A diákok
alapvető kommunikációs formákat sajátítanak el, az ismereteken túl szituációs játékok és didaktikai
játékok keretében készségeiket fejlesztik és gyakorolják, illetve a beszélgetések során alkalom
kínálkozik problémahelyzetek elemzésére, megoldások keresésére és megvitatására.
A foglalkozások témái:
Életkori sajátosságok megélése és megértése. A 14–19 évesek személyiségfejlődési
sajátosságai miatt a nevelés ebben az életkorban jelentős szereppel, de ugyanakkor különös
sajátosságokkal bír. A kamaszkoruk delén a középiskolába lépő tanulók a következő négy év során
kivétel nélkül belépnek az ifjúkorba.
Az ambivalencia kezelése. Az ellentétes érzelmek egyidejű előfordulása számos nehézséget
jelent a serdülő diáknak. Vágyik az önállóságra, de ugyanakkor szüksége is van a meleg,
szeretetteljes emberi kapcsolatokra. Saját személyisége alakításában is az ellentétek jellemzik:
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időnként az ego dominál, sérthetetlennek érzi magát, kapacitását határtalannak hiszi, ami könnyen
veszélybe sodorhatja; máskor pedig elhatalmaskodik rajta az önbizalomhiány, a búskomorság
állapotába süllyed, önértékelési zavar lép fel nála. Egyre sürgetőbbé válik a további életutat
erőteljesen meghatározó döntések meghozatala, a felnőtt életre történő felkészülés. Ebben a
konfliktusokkal teli életszakaszban a diáknak feltétlen szüksége van a válságain átsegítő, példát, de
legalábbis irányt mutató, az önálló döntések meghozatalát előkészítő, segítő felnőttre. E funkció
betöltésére a szülők mellett (olykor sajnos helyett) a pedagógus a leghivatottabb, hiszen állandó,
rendszeres, személyes kapcsolatban van a diákok tömegeivel.
A család szerepe a személyiségfejlődésben. Hangsúlyozni kell, hogy a tanuló személyiségi
vonásai a családban sarjadnak ki és erősödnek meg; az iskola ezeket a pozitív hatásokat, nevelési
értékeket kiaknázza, felerősíti, a családból hozott esetleges negatív nevelési mintákat, szokásokat
megpróbálja ellensúlyozni. Itt a családnak nem csak az anyagi helyzete a lényeg, hanem az
életmódjából fakadó szocializáltság, szellemi szint, és főképpen a szülő(k) és a gyermek(ek) közötti
érzelmi-lelki kapcsolatok.
Társas kapcsolat hangsúlyozása, kezelése. A szociális képességek (a kapcsolatteremtés, a
kommunikáció, az empátia, a tolerancia, a kooperáció, a konfliktuskezelés stb. képességeinek)
fejlesztése, főként az iskolában, kollégiumban, osztályban, csoportban megélt saját élmények alapján.
A személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség stabilizálása. Készség és
képesség a tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és ápolására.
Testi-lelki egészség megőrzése. Az egészségnek mint alapértéknek az elfogadása, az
egészségmegőrzés igényének felkeltése, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek
kialakulásának megelőzése, ezek leküzdésére való akarat, készség, képesség alakítása. A
mentálhigiéné, lelki egészség iránti igény felkeltése, erősítése, a megőrzéséhez szükséges készségek
és képességek kialakulása. A tolerancia elvének és gyakorlásának elfogadása, az előítéletekkel való
szembesülés, és leküzdésük igénye.
Környezettudatosság. Érdeklődés a világ dolgai iránt, a globális problémáknál az egyéni
felelősség belátása, a folyamatos tájékozódás iránti igény felkeltése, a fenntartható fejlődés
jelentőségének tudatosítása.
A patrónusi foglalkozások célja:
– segíteni a tanulót abban és megtanítani őt arra, hogy önmagát érdekesnek és értékesnek
lássa, az élete célját keresse, másokra odafigyeljen, másokkal kommunikáljon,
– segíteni abban, hogy tartozzék valahová, valakikhez, akik elvárják tőle, hogy igényes legyen,
s akiknek nemcsak kényszerből, de belső akaratából is meg akar felelni,
– felismerje, hogy az élet felnőttként való megéléséhez önbizalom, önhit kell,
– ráébreszteni a felelősségteljes gondolkodás fontosságára, az emberi élet méltóságára, a
környezettel való harmonikus együttlét igenlésére,
– elérni, hogy legyen fogékony a társadalmi együttélés szabályainak megismerésére, a tudatos
belátáson alapuló kritika elsajátítására, az önálló tájékozódásra és a tudatos életvezetéshez
szükséges jellemvonások, készségek és ismeretek fejlesztésére,
– elérni, hogy ráérezzen a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségére a saját
egészségében,
– az élethosszig tartó tanulás alapjainak megteremtése.
A tartalmi elemek közlése nem tükröz lezárt rendszert. Az elemek listája nem a tanórai
feldolgozás sorrendjét és szintezését jelenti. A tantárgyakon belüli és közötti tartalmi összefüggések is
mintázatba rendeződhetnek. A fejlesztés és az ismeretátadás a patrónusi foglalkozások szintjén
komplex és kiegyensúlyozott folyamatban valósulhat meg. Hangsúlyosabb szerepet kaphatnak a
gyakorlatorientált tevékenységek, az életviteli kompetenciák.
Tematikai egység
Önismeret
Órakeret 8 óra
Előzetes tudás
A tanuló saját értékeinek ismerete. Önmagával szembeni elvárások.
A tematikai egység Önismeret, önelfogadás fejlesztése, erősítése. Céltudatosság kialakítása. Mások
nevelési-fejlesztési iránti figyelem kialakítása, kommunikáció fejlesztése. Felelősségteljes gondolkodás
céljai
erősítése. Törekvés kialakítása a saját személyiség tudatos formálására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika
Énkép – pozitív, negatív, reális és irreális énkép.
A harmonikus személyiség kialakítása, személyiségünk megismerése,
elfogadása, fejlesztésének igénye. Felelősség önnön személyiségünk és
saját sorsunk alakításáért. Törekvés önmagunk megbecsülésére.
Önismereti és személyiségfejlesztő feladatok, szituációs játékok.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Önismeret, énkép, felelősségvállalás, személyiségfejlesztés.

Tematikai egység
Társas kapcsolatok
Órakeret 15 óra
Előzetes tudás
Egyéni és közösségi érdekek megfogalmazása.
A tematikai egység Társadalmi beilleszkedés, kulturált magatartás és életmód kialakítása. Bizalom és
nevelési-fejlesztési támogató légkör megteremtése/megerősítése. Alkalmazkodás, egymásra való
céljai
odafigyelés erősítése. Szociális képességek fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Egyén és közösség
Matematika
Az egyén és a közösség együttműködéséhez szükséges normák
Dráma
ismerete, szerepük tisztázása. (Házirend, szokások, erkölcs, jog,
törvények, szabályok.)
Harmonikus kapcsolatok
Társadalomismeret
A harmonikus kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok,
képességek megismerése, fejlesztése (figyelmesség, udvariasság,
kímélet, tisztelet, méltányosság, tapintat, humor, tolerancia, empátia,
segítőkészség).
Játékos feladatok, egyéni és csoportos gyakorlatok, szituációs játékok.
Filmek alapproblémáinak megvitatása.
Ifjúsági szubkultúra
Iskolán és családon kívüli kötődések, beszédstílus, szabadidős
programok, szokások, viselkedési formák. Partnerkapcsolatok helyes
kezelése (egyenrangúság, egymásra figyelés, partner elfogadása,
alkalmazkodni tudás, felelősség, őszinteség).
Konfliktus, konfliktuskezelés
Hullámhegyek és -völgyek a kapcsolatokban – veszekedés, konfliktusok,
agresszivitás, érdekek ütközése és érvényesítése.
Konfliktuskezelési stratégiák és gyakorlatok.
Drámapedagógiai módszerek, tevékenységek.
Egyén, közösség, együttműködés, norma, harmonikus kapcsolat, figyelmesség,
udvariasság, kímélet, tisztelet, méltányosság, tapintat, humor, tolerancia, empátia,
Kulcsfogalmak/
segítőkészség, szubkultúra, beszédstílus, szokás, viselkedési forma,
fogalmak
partnerkapcsolat, egyenrangúság, egymásra figyelés, elfogadás, alkalmazkodás,
felelősség, őszinteség, veszekedés, agresszivitás, konfliktus, konfliktuskezelés.
Tematikai egység
Aktuális problémák
Órakeret 4 óra
Előzetes tudás
Problémák, vélemény megfogalmazása.
A tematikai egység Felmerülő problémák megbeszélése, megoldása, együttműködés.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Aktuális problémák, feladatok
Matematika
Az eredmény és a tanulás feltételeinek megbeszélése. Továbbhaladás
Társadalomismeret
feltételei.
Az esetleges sikertelenség okainak feltárása. Személyre szabott
stratégiák kidolgozása.
A motiváció megteremtése.
Elvárások tisztázása, szabályalkotás, időszerű problémák összegyűjtése.
Kulcsfogalmak/
Aktuális feladat, probléma, eredmény, tanulás, stratégia, sikertelenség, motiváció,
fogalmak
elvárás, szabályalkotás, problémamegoldás.
Tematikai egység
Család
Órakeret 8 óra
Előzetes tudás
Családi kapcsolatok, hagyományok, érzelmek.
A tematikai egység Felkészítés a családi életre. Alkalmazkodás és egymás iránti figyelem erősítése a
nevelési-fejlesztési családban. Érzelmi háttér szerepének tudatosítása. Problémamegoldás.
céljai
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
A családi élet, családi kapcsolatok, élethelyzetek, szerepek, érzelmek.
A szülők, az anya, apa, a gyerekek, a nagyszülők. Családon belüli
kötődések, szokások, viselkedési formák. Házasság, válás. Az egyedüllét, Társadalomismeret
a barátság.
Dráma
Családi problémák és megoldási lehetőségeik.
Nevelési ártalmak a családban.
A család és az iskola közötti egyenlőtlenségek áthidalása.
Filmek alapproblémáinak megvitatása.
Család, családi élet, szülő, gyerek, nagyszülő, kötődés, szokás, viselkedési forma,
Kulcsfogalmak/
házasság, válás, egyedüllét, barátság, probléma, megoldási lehetőség, nevelési
fogalmak
ártalom, egyenlőtlenség.
Tematikai egység
Előzetes tudás

Szerelem, szexualitás
Órakeret 8 óra
Születés és egyedfejlődés, életkori szakaszok, változások. Férfi-női kapcsolat.
A kamaszkori testi, lelki, élettani változások megismerése, tudatosítása. A nemi
A tematikai egység
szerepekkel kapcsolatos társadalmi előítéletek, sztereotípiák megismerése,
nevelési-fejlesztési
értékelése. Szexuális kultúra megismerése. Felelősségvállalás erősítése egymás
céljai
iránt. Felkészítés a felnőtt szerepre.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Kapcsolatok, párkapcsolatok.
Ismerkedés – gátlások, barátság-szerelem, kötődés, feltétel nélküli
Matematika
elfogadás, bizalom, egy kapcsolat kezdete és vége, megcsalás,
fogamzásgátlás, nemi betegségek.
Természetismeret
Felkészülés a családi életre, együttélés, családalapítás.
Szakember – védőnő, nőgyógyász, ifjúságvédelmi felelős,
iskolapszichológus – bevonásával problémák megbeszélése.
Barátság-szerelem, kötődés, elfogadás, bizalom, kapcsolat, megcsalás,
Kulcsfogalmak/
fogamzásgátlás, nemi betegség, családi élet, együttélés, családalapítás, védőnő,
fogalmak
nőgyógyász, ifjúságvédelmi felelős, pszichológus.
Órakeret 14
óra
Az emberi test felépítése, működése. A serdülés sajátosságainak ismerete.
Előzetes tudás
Egészséges életmód fogalmának, sportoknak az ismerete.
A tematikai egység Egészséges életmódra nevelés, az egészségmegőrzés igényének felkeltése. A
nevelési-fejlesztési serdülőkori gátlások leküzdése. Lelki kiegyensúlyozottság növelése. Egészséget
céljai
fenyegető tényezők megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az egészség mint az élet legfőbb értéke
Matematika
Prevenció.
Testnevelés
Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a sport fontosságának
belátása, az egészséges táplálkozás hangsúlyozása.
A lelki egyensúly elvesztésének következményei
Társadalomismeret
Szorongás, stressz, feszültség, depresszió, melankólia, kudarcok.
Egészséget veszélyeztető tényezők
Természetismeret
Szenvedélybetegségek: nikotin-, alkohol-, drog-,
Dráma
szerencsejáték-függőség.
Bűnmegelőzés.
Szakember – védőnő, nőgyógyász, ifjúságvédelmi felelős,
iskolapszichológus – bevonása.
Kulcsfogalmak/
Egészség, egészséges életmód, prevenció, szorongás, stressz, feszültség,
fogalmak
depresszió, melankólia, kudarc, szenvedélybetegség, szerencsejáték-függőség.
Tematikai egység

Tematikai egység
Előzetes tudás

Testi-lelki egészség

Pályaorientáció
Órakeret 6 óra
Saját érdeklődési kör megfogalmazása. Különböző foglalkozások, munkahelyek
ismerete. Fizikai, szellemi munka.
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A tematikai egység Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése a
nevelési-fejlesztési pályaválasztáshoz.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret
Pályaválasztás, foglalkozások.
A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek
Magyar nyelv és irodalom
és a hozzá vezető utaknak, lehetőségeknek a megismerése.
Pályaválasztási és életvezetési tanácsok.
Életpálya-építés
A felkínált képzési lehetőségek, szakmacsoportok megismerése.
Önismereti és személyiségfejlesztő feladatok.
Szakember – pályaválasztási tanácsadó – bevonása.
„Vendégváró Program”.
Interjúkészítés.
Kulcsfogalmak/
Egyéni adottság, önismeret, pályaválasztás, foglalkozás, életvezetés, szakmacsoport,
fogalmak
szakember, interjú.
Tematikai egység
Nyíló világ
Órakeret 6 óra
Előzetes tudás
Védett növények és állatok ismerete. Emberi tevékenységek hatása a környezetre.
A tematikai egység Természettudományi gondolkodásmód fejlesztése. Pozitív viszonyulás erősítése a
nevelési-fejlesztési természeti értékekhez. A környezet iránti személyes felelősségvállalás erősítése. A
céljai
szelektív hulladékgyűjtés folyamatának megismertetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Környezettudatos életmód
Természetismeret
A természeti környezet védelme, az ökológiai egyensúly megőrzése,
Társadalomismeret
zajártalom, levegőszennyezés, víz- és természetvédelem, jeles
környezetvédelmi napok: Víz, Madarak és fák, Föld Napja, szelektív
Művészetek
hulladékgyűjtés, energiatakarékosság.
Állat- és növényvédelem
Növények, állatok védelme és növények ültetése, környezetünk szebbé
tétele (parkosítás, hulladékgyűjtés, kapcsolatfelvétel
természet/környezetvédelmi szervekkel).
Környezet, természet, természetvédelem, környezettudatosság, ökológiai egyensúly,
Kulcsfogalmak/
zajártalom, levegőszennyezés, környezetvédelmi nap, szelektív hulladékgyűjtés,
fogalmak
energiatakarékosság, növény- és állatvédelem.
Tematikai egység
Aktuális feladatok rendszerezése
Órakeret 3 óra
Előzetes tudás
A tanév során szerzett ismeretek.
A tematikai egység
A tanult ismeretek, fogalmak komplex módon történő áttekintése, rendszerezése és
nevelési-fejlesztési
gyakorlati alkalmazása. Logikus gondolkodás fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika
Aktuális feladatok, problémák megbeszélése. Áttekintés, rendszerezés.
Éves munka értékelése.
Magyar nyelv és irodalom
Az esetleges sikertelenség okainak feltárása.
Kulcsfogalmak/ Aktuális feladat, probléma, áttekintés, rendszerezés, értékelés.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

A tanuló rendelkezzen megfelelő önismerettel, a pozitív énkép kialakításának
képességével. Értékelése, önértékelése reális legyen. Rendelkezzen kellő
önbizalommal. Egyéni érdekét tudja összhangba hozni a közösségével.
Legyen képes a konfliktusok kezelésére és tartalmas kapcsolatok kialakítására, az
önkifejezésre.
Legyen tisztában az emberi kapcsolatokban rejlő értékekkel. Ismerje meg a társadalmi
problémákat. Legyen képes a családi élet szervezésére. Tisztelje a családi
hagyományokat.
Ismerje teste, lelke változásait és azok okait. Ismerje a szexualitás társadalmi

oldal 526 / 830

értelemben vett problematikus megnyilvánulási formáit, valamint az azokhoz
kapcsolódó közösségi reakciókat. Legyen igénye az egészséges életmódra.
Legyen képes alkalmazni a szorongás, stressz, feszültség, fáradtság oldásának
technikáit.
Tudja azonosítani a testi adottságok, a szociális körülmények és a tárgyi tudás szerepét
az eredményes munkavégzésben.
Rendelkezzen reális pályaképpel.
Váljon érzékennyé környezetünk állapota iránt. Legyen képes a természet értékeinek
megőrzésére. Környezettudatos életmódra törekedjen.
Természetismeret
A természetismeret tantárgy a kémia, fizika, biológia és a földrajz tantárgy tudásanyagát és sajátosságát
figyelembe vevő módszerekkel a felzárkózás és a megfelelő szemlélet kialakítását tartja fő feladatának.
Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése, a hiányok pótlása; az új
élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elősegítése; a kommunikációs
képesség fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben. Célja, hogy a tanulók képessé váljanak
a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére. A tantárgy vizsgálódásának középpontjában ezért
nem az egyes természettudományok alaptételei, hanem az élő és élettelen természet konkrét valósága, a
jelenségek és a környezet állnak. A megismerés ebből következőleg összetett. Hozzá kell segítenünk a
tanulókat ahhoz, hogy ismereteiket kellő szinten tudják alkalmazni, kreativitásuk fejlődjön.
A tanterv kiemelt céljai és feladatai természetismeretből:
– az általános iskolai anyag ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása;
– az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése;
– a kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia,
empátia kialakítása;
– a helyi sajátosságok, jellegzetességek (éghajlat, növényvilág, állatvilág, geofizikai tulajdonságok)
megismertetése;
– a természetismeret tanítása során a környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai
szemlélet, valamint a helyes környezeti attitűdök, magatartás, értékrend kialakítása.
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló
– legyen képes a természeti és az ember alkotta környezetről különféle módon szerzett ismereteit
egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket
elvégezni, és azok eredményeit elemezni, kiértékelni;
– szerezzen gyakorlottságot a mindennapi életben előforduló mérésekben, a hosszúság, a tömeg,
az űrtartalom, a sűrűség, a nyomás, a hőmérséklet és az idő mértékegységeinek használatában;
– tanári segítséggel legyen képes tájékozódni egyszerűbb enciklopédiákban, lexikonokban, tudjon
ismeretekhez jutni különböző szöveges és képi ismerethordozókból. Tudjon térképen
tájékozódni;
– legyen képes felhasználni, alkalmazni a mindennapi élet problémáinak megoldásában az elemi
természettudományos ismereteit. Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is
hatással van, igényelje az egészséges életkörülményeket;
– ismeretei tegyék lehetővé az élvezeti és kábítószerek (szeszesital, dohány, kábítószer)
elutasítását. Ismerje fel a környezetét szennyező leggyakoribb folyamatokat és anyagokat;
– legyen képes korábbi ismereteit alkalmazni;
– ismerje meg a jegyzet- és vázlatkészítés módszereit;
– ismerje meg az elektronikus információhordozókat is.
Tematikai egység
Év eleji felmérés
Órakeret 2 óra
Előzetes tudás
Általános iskolai tudáselemek.
A tematikai egység A tanulók tudásszintjének, kompetenciáinak megismerése.
nevelési-fejlesztési Egyéni fejlesztési célok meghatározása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Kulcsfogalmak
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Tematikai egység

Tájékozódás a térképen.
Órakeret 8 óra
Térképismeret
A térkép fogalma. Helymeghatározás ismert terepet bemutató térképen.
Tájékozódás fejlesztése térben és időben. Gondolkodás- fejlesztés. Együttműködés
a csoportban. Elfogadás, egymásra figyelés erősítése.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
A térképi ábrázolás módjai.
Tájak és közösségek, települések, kilométer-hálózat használata a térképen,
Matematika
tájékozódás a fő világtájak alapján.
A tájoló működésének értelmezése a mágneses kölcsönhatás vizsgálatával.
A fő világtájak meghatározása terepen egyszerű tájoló segítségével.
A domborzat ábrázolása a térképen.
A leggyakoribb térképjelek értelmezése.
Műholdas navigációs ismeretek.
Kulcsfogalmak/
Térkép, méretarány, jelrendszer, világtáj.
fogalmak

Tematikai egység
A földfelszín változásai
Órakeret 6 óra
Előzetes tudás
Természetismereti alapfogalmak: szél, csapadék, egyes felszínformák.
A tematikai egység Kommunikáció fejlesztése. Tájékozódás fejlesztése térben és időben. Honismeret
nevelési-fejlesztési bővítése. Gondolkodás- és tanulásfejlesztés. A természet iránti felelős magatartás
céljai
erősítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
A felszínformák.
A hegységek és alföldek kialakulása.
A legjellemzőbb kőzetek tulajdonságai.
A síkságok kialakulása.
A talaj keletkezése, jellemzői. Talajtípusok vizsgálata egyszerű
módszerekkel.
A talaj védelme.
A víz körforgása a természetben.
Folyóvizek, állóvizek.
A víz tulajdonságai, biológiai jelentősége.
A víz tisztítása egyszerű módszerekkel. Pocsolya-, csatorna-,
természetes állóvíz vizsgálata mikroszkóp alatt. Víztisztító meglátogatása.
A magyarországi nagytájak összehasonlítása földrajzi jellemzők alapján
(hasonlóságok, különbségek).
Magyarország folyóinak és állóvizeinek megkeresése a térképen.
Kulcsfogalmak/
Domborzati elem és forma, talaj, folyóvíz, állóvíz.
fogalmak
Tematikai egység
Környezeti tényezők
Órakeret 8 óra
Előzetes tudás
Az éghajlat, időjárás fogalma, elemei.
A tematikai egység Komplex természettudományos szemlélet kialakítása, környezetünk folyamatainak
nevelési-fejlesztési megértése konkrét példákon.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika
Napsugárzás. A fény és anyag egyszerű kölcsönhatásainak (visszaverődés,
törés, prizma, színek) vizsgálata, jellemzői.
Felmelegedés, hőterjedés, hőmérséklet.
A hőmérséklet észlelése, mérése.
A hőmérséklet napi és évi változása.
A gázok jellemzői, a levegő mint anyag, a levegő nyomása.
A szél keletkezése, iránya. Földrajzi területek speciális szelei.
Szélerősség (orkán, tornádó stb.)
A csapadék keletkezése, csapadékformák.
Halmazállapot-változások a természetben: olvadás és fagyás, párolgás,
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forrás és lecsapódás.
Hazánk éghajlatának jellemzői.
Kulcsfogalmak/
Időjárás, csapadékforma, halmazállapot, halmazállapot-változás, éghajlat,
fogalmak
középhőmérséklet, hőingás.

Tematikai egység

Bioszféra

Órakeret 10
óra

Előzetes tudás
Növények, állatok.
A tematikai egység A folyamatok komplexitásának és az alkalmazkodás határainak felismerése. Evolúciós
nevelési-fejlesztési szemlélet kialakítása. Rendszerező gondolkodás kialakítása. Lényeg kiemelése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
A Föld éghajlati övezetessége.
A növényzeti övek, biomok jellemzői.
Matematika
Az élet kialakulása.
Teremtés kontra evolúció.
A növény- és állatvilág fejlődése.
Rendszertani kategóriák, a csoportosítás szempontjai.
A törzsfa.
Az emberré válás folyamata.
Tájékozódás a földgömbön.
Egyes övek kidolgozása csoportmunkával (éghajlat, csapadék,
hőmérséklet, növénytakaró, állatvilág), bemutatókészítés.
Érvelés a teremtéselmélet és az evolúcióelmélet mellett.
Egyszerű logikai rendszerek létrehozása. A rendszertani elkülönítés
gyakorlása. Ábraelemzés, önálló beszámoló készítése.
Kulcsfogalmak/
Éghajlati öv, biom, evolúcióelmélet, faj, törzs, osztály, törzsfa, az ember evolúciója.
fogalmak
Tematikai egység
Ökológia, környezetvédelem
Órakeret 10 óra
Előzetes tudás
Az élő és élettelen megkülönböztetése.
A tematikai egység
Környezettudatos szemlélet és gondolkodás kialakítása.
nevelési-fejlesztési
Kutatásfejlesztés, csoportmunka.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Globális környezeti problémák, egy-két példa feldolgozása.
A környezetvédelem területei, szervezetei.
Társadalomismeret
Lokális környezetvédelem – helyi példa feldolgozása.
Ismerkedés a szelektív hulladékgyűjtéssel.
Patrónusi foglalkozás
Nemzeti parkok megismerése – kirándulás valamelyik nemzeti parkba.
Kulcsfogalmak/
Környezet, környezeti tényező, globalizáció, természetvédelem, környezetvédelem,
fogalmak
ökológiai egyensúly, biológiai sokféleség, fenntartható fejlődés.
Tematikai egység
Féléves felmérők
Előzetes tudás
Az első félévben tanultak.
A tematikai egység A tanulók tudásszintjének, kompetenciáinak mérése.
nevelési-fejlesztési Egyéni fejlesztési tervek korrekciója.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység

Órakeret 2 óra

Kapcsolódási pontok

Az ember
Órakeret 16 óra
Alapismeretek az emberi testről.
Összefüggések felismerése, érvelés. Konfliktuskezelési képesség, énkép,
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önismeret fejlesztése. Az alapvető életfunkciók közti kapcsolatok felismertetése. A
szabályozás jelentőségének megértetése. Gondolkodás-fejlesztés.
Együttműködés a csoportban. Kudarctűrés gyakorlása. Az egészséges életmód
iránti igény erősítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
A szervrendszerek anatómiája (bőr, mozgás, táplálkozás, légzés,
keringés, kiválasztás, szaporodás, szabályozás, érzékelés).
Társadalomismeret
A szervrendszerek működése, egészségtana.
Dohányzás, alkohol, drog hatása az egyes szervrendszerekre.
Patrónusi foglalkozás
Egészség – betegség.
Egészséges életmód, rizikófaktorok.
Megtermékenyítés, fogamzásgátlás, terhesség, szülés.
Az ember fejlődési szakaszai.
Bőr, táplálkozás, légzés, látás, hallás, keringési rendszer, elsődleges és másodlagos
Kulcsfogalmak/
nemi jelleg, rizikófaktor, nemi betegség, embrionális fejlődés, posztembrionális
fogalmak
fejlődés, idegi és hormonális szabályozás, belső elválasztású mirigy.
nevelési-fejlesztési
céljai

Tematikai egység
Tápanyagok
Órakeret 8 óra
Előzetes tudás
Alapismeretek a táplálkozásról.
A tematikai egység Rendszerező-képesség fejlesztése. Önmagunk elfogadása. Egészségtudatos
nevelési-fejlesztési magatartás kialakítása, erősítése. Tudatos táplálkozás iránti igény kialakítása,
céljai
erősítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás
Biogén elemek:
– szén (fontosabb szénvegyületek),
– hidrogén,
– oxigén (O2, O3),
– nitrogén.
Makromolekulák:
– fehérjék,
– szénhidrátok,
– zsírok-olajok,
– nukleinsavak.
Táplálkozási szokások.
Vitaminok.
Élelmiszeripari adalékanyagok.
Kalotta-modellek használata.
Kémiai kísérletek.
Egyszerű kísérletek fehérjékkel, zsírokkal, szénhidrátokkal.
Kalóriatáblázatok értelmezése.
A helyes étrend összeállítása.
Kulcsfogalmak/
Biogén elem, szénhidrát, fehérje, denaturálódás, zsír, olaj, DNS, vitamin, vízben,
fogalmak
zsírban oldódás, alkohol, erjedés, oxidáció, zsíroldás.
Tematikai egység
Környezetünk anyagai
Órakeret 6 óra
Előzetes tudás
Egyes anyagok és tulajdonságaik.
A tematikai egység A háztartás vegyi anyagainak megismertetése, hatásuk megmagyarázása.
nevelési-fejlesztési A környezeti károk felismertetése, a környezet iránti felelősség erősítése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Patrónusi foglalkozás
Savas, lúgos, semleges kémhatás lényege.
Tisztálkodó- és mosószerek, vízlágyítók és vízkőoldók, fertőtlenítő- és
fehérítőszerek hatásmechanizmusa.
A háztartásunkban használt anyagok megadott szempontok alapján történő
csoportosítása. A kezelési, használati útmutatók értelmezése.
Cikkek gyűjtése a kozmetikumokról.
Reklámok gyűjtése és kiértékelése.
Egyszerű kísérletek elvégzése a mosószerek tisztító hatásának
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megértéséhez. A környezetre kifejtett hatásuk megismerése.
Kulcsfogalmak/
Kémhatás, sav, lúg, optikai fehérítés.
fogalmak
Tematikai egység
Mechanikai mozgások
Órakeret 6 óra
Előzetes tudás
Mozgás, sebesség, idő- és hosszúságmérés.
A tematikai egység
Térlátás fejlesztése. Helyzetfelismerés, egymásra figyelés erősítése.
nevelési-fejlesztési
Rendszerező-képesség, logikus gondolkodás fejlesztése. Természettudományos
céljai
megismerési módszerek megismertetése, gyakorlása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Egyenes vonalú egyenletes mozgás.
A sebesség, út, idő fogalma, egyenletesen változó mozgás, a pillanatnyiMatematika
és átlagsebesség, a gyorsulás, a szabadesés mint változó mozgás.
A testek tehetetlensége, Newton I. törvénye.
A tömeg fogalma és mérése. A sűrűség.
Az erő és a súly fogalma és mérése.
Newton II. és III. törvénye.
Súrlódási, közegellenállási és rugalmas erő.
A fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos
megfigyelése, a jelenségek megértése. Önálló mérések elvégzése.
Átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, dinamika, tehetetlenség, tömeg, erő,
Kulcsfogalmak/
mozgásállapot-változás, gravitációs erő, súly, mechanikai munka, súrlódás,
fogalmak
közegellenállás.
Tematikai egység
A nyomás
Órakeret 6 óra
Előzetes tudás
Erő és mérése.
A tematikai egység A környezet védelemére nevelés. Kritikai gondolkodás fejlesztése, önálló vélemény
nevelési-fejlesztési megfogalmazása. Természettudományos megismerési módszerek megismertetése,
céljai
gyakorlása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika
A nyomás fogalma és kiszámítása.
Folyadékok és gázok nyomása, Pascal törvénye.
Közlekedőedények és hajszálcsövek.
A felhajtóerő, testek úszása, Arkhimédész törvénye.
Kísérletek: úszás, lebegés, elmerülés.
Ráma-kocka sűrűségének meghatározása.
Különböző nyomásmérők használata.
Vizi buzogány.
A fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos
megfigyelése, a jelenségek megértése.
Kulcsfogalmak/
Nyomás, hidrosztatikai nyomás, közlekedőedény, hajszálcsövesség, felhajtóerő.
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Hőtan
Órakeret 7 óra
Munka és energia
–
Hőmérséklet és mérése. A hőtágulás jelensége a hétköznapi életben.
Halmazállapotok megkülönböztetése, halmazállapot-változások.
A természet, a környezet védelme iránti elkötelezettség kialakítása, erősítése.
Természettudományos megismerési módszerek megismertetése, gyakorlása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az energia, munka fogalma és kiszámítása.
Az egyszerű gépek és az energia-megmaradás törvénye.
A testek belső energiája és a fajhő fogalma.
Hőátadás.
Teljesítmény, hatásfok.
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Matematika

Kísérletek merülőforralóval, csigasorral, hengerkerékkel, ékkel.
Gémeskútmodell készítése.
A fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos
megfigyelése, a jelenségek megértése, a lényeges és lényegtelen
tényezők elkülönítése. Egyszerű kísérletek, mérések elvégzése.
Kulcsfogalmak/
Energia, munka, egyszerű gép, energiamegmaradás, test belső energiája, fajhő,
fogalmak
hőátadás, teljesítmény, hatásfok.
Tematikai egység
Elektromosságtan
Órakeret 8 óra
Előzetes tudás
Elektrosztatikai alapismeretek.
A tematikai egység Gondolkodás-fejlesztés, gyakorlat és elmélet összekapcsolása. A technika
nevelési-fejlesztési jelentőségének, hatásainak megértetése. A tudatos fogyasztói magatartás erősítése
céljai
(energiatakarékosság).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika
A testek elektromos állapota, elektromos töltés.
Áramerősség, feszültség, ellenállás.
Elemi áramkörök.
Soros és párhuzamos kapcsolás.
Áramkör tervezése és készítése.
Váltakozó áram, transzformátor, elektromos távvezeték-rendszer.
Iskolai villanyszámla értelmezése.
Elektromágnes készítése.
A fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos
megfigyelése, a jelenségek megértése. A lényeges és lényegtelen
tényezők elkülönítése. Egyszerű kísérletek, mérések elvégzése.
Elektromos töltés, elektromos áram, elektromos áramkör, áramerősség, feszültség,
Kulcsfogalmak/
elektromos ellenállás, váltakozó áram, mágneses alapjelenség, elektromos munka,
fogalmak
teljesítmény, energiatakarékosság.
Tematikai egység
Rendszerező ismétlés
Órakeret 3 óra
Előzetes tudás
Az előkészítő évfolyamon tanultak.
A tematikai egység Rendszerező, lényegkiemelő képesség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Kulcsfogalmak A tantervben szereplő kulcsfogalmak.

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

A tanuló tudjon a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni.
Ismerje fel és értse meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó
oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyen képes
alapvető méréseket elvégezni, és a mért adatokat értékelni.
Bemutatás után legyen képes egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a
balesetvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a
tapasztalt jelenséget elmondani.
Elemi szinten tájékozódjon a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével.
Használja a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjon adatokat
leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről.
Ismerje a globális környezeti problémák okait, következményeit. Alakuljon ki benne a
környezettudatos magatartás.
Képes legyen egészsége megőrzésére. Érezzen felelősséget egyéni léte
kiteljesítéséért és a jövő generációkért.

Választható tantárgyak I.: Informatika
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Az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a jelenkori társadalmak
működésében. Az információ megszerzéséhez, megértéséhez, feldolgozásához, alkotó
alkalmazásához szükséges ismeretek, készségek elsajátítása elengedhetetlen. Az intelligens és
interaktív hálózati technológiák, szolgáltatások fejlődésével, valamint elterjedésével kibővültek a
kommunikáció lehetőségei, ami jelentősen befolyásolja a társas kulturális kapcsolatokat. A tanulóknak
gyakorlatot kell szerezniük a különböző kommunikációs technológiák használatában annak
érdekében, hogy a dinamikusan változó kommunikációs környezetben eligazodjanak, tudatosan és
felelősen éljenek az információszerzési és interaktív lehetőségekkel. Az oktatási rendszernek tehát
lehetővé kell tennie, hogy a tanulók megismerkedhessenek az információs technológiákkal, valamint
az információkezelés jogi és etikai szabályaival.
Az informatikai eszközök és információforrások használata veszélyeket is hordoz. A
tanulóknak meg kell ismerniük az információk és a gondolkodás összefüggéseit, az informatikai
környezet egészségre gyakorolt hatását, a túlzott használat ártalmait, valamint az információs
technológia használatának legális kereteit. A multimédia kommunikációban betöltött szerepe egyre
jelentősebb, így az írott szöveg mellett az informatika tanítása során az audiovizuális elemekkel is
foglalkozni kell.
Az informatikaoktatás célja a praktikus alkalmazói tudás, a készség- és képességfejlesztés
mellett a logikus, algoritmikus gondolkodás és a problémamegoldás fejlesztése. A műveltségi terület
fontos feladata, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai eszközök, információforrások önálló és
csoportos használatára.
Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai akkor valósulhatnak meg, ha az egyes
tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen,
összehangolt módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes
elemeinek elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát
valamennyi műveltségterület feladata.
Az informatika a digitális kompetencia fejlesztésén túl szinte minden kulcskompetencia
fejlesztéséhez hozzájárul sajátos eszközrendszerének köszönhetően. A kommunikációs
helyzetekben anyanyelvi, szociális kompetenciák fejleszthetők. Internetes idegen nyelvű tartalmak
(weboldalak, dalszövegek stb.) idegen nyelvi kompetenciát fejleszthetnek. Más tantárgyak
ismeretanyagának, feladatainak informatikai eszközökkel történő feldolgozása matematikai,
természettudományos, kulturális, interkulturális kompetenciák fejlesztését teszi lehetővé.
Tanulásmódszertani kompetenciák fejlesztését segíti az internetes gyűjtőmunka, a prezentációs
kiselőadás, a tananyag feldolgozásának kooperatív technikái és az oktatószoftverek használata. Az
információkhoz kapcsolódó jogi, etikai ismereteken keresztül állampolgári kompetenciákat
fejleszthetünk. Virtuális vállalkozás működtetésével vállalkozói kompetenciák alapozhatók meg. A
kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia, empátia
kialakítása mind megvalósíthatók a különböző kommunikációs helyzetekben.
Az informatikaoktatás célja, hogy a tanulók ismerjék meg az elektronikus
információhordozókat, információs csatornákat. Az informatika tanítása az alapozó évfolyamon
komplex, tevékenység- és problémacentrikus. A feltárt hiányosságok ismeretében, akár egyénre
szabottan, az informatika tantárgy sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel a felzárkózás
biztosítása a feladatunk. Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak
elmélyítése; a hiányok pótlása, az új élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók
beilleszkedésének elősegítése; a kommunikációs gátak, zavarok oldása, a kommunikációs képesség
fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben; az IKT-kompetenciák fejlesztése a tanulási
technikák bővítése érdekében. Hozzá kell segíteni a tanulókat ahhoz, hogy ismereteiket a kellő
szinten tudják alkalmazni, kreativitásuk fejlődjön, legyenek képesek az IKT-eszközöket a tanulás
folyamatában hatékonyan felhasználni.
Órakeret
14 óra
Egy összerakott konfiguráció működésbe hozása. Az operációs rendszer
Előzetes tudás
alapvető szolgáltatásai.
Az informatikai eszközök tudatos, egészséges, jogszerű használatának
A tematikai egység elsajátítása. Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése. Esztétikainevelési-fejlesztési művészeti tudatosság és kifejezőképesség bővítése.
céljai
Kreatív gondolkodás, együttműködés, előrelátás, szelektálás, szabályok,
felelősségtudat kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tematikai egység

Az informatikai eszközök használata
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1. Számítógépes munkakörnyezet
Természetismeret
Munkahelynek megfelelő számítógép ergonomikus elhelyezése.
Matematika
Számítógépes munkahely munkavédelmi követelményei. Számítógépes
munkahely üzemeltetése (karbantartás, fejlesztés). Elektronikus hulladék
Művészetek
újrahasznosítási lehetőségei, környezetvédelem.
2. Hardverismeret
Kereskedelmi forgalomban kapható számítógépek és perifériáik. Korunk
elterjedt kommunikációs eszközei.
Számítógépes konfigurációk főbb alkatrészeinek jellemzői. Helyi hálózat
és internetkapcsolat eszközei. Feladatorientált eszközkiválasztás
paramétereinek ismerete.
3. Operációs rendszer
Grafikus operációs rendszer jellemzői. Operációs rendszer indítási módjai.
Iskolai hálózat.
Programindítási lehetőségek az operációs rendszerben.
Könyvtárműveletek. Fájlrendszer jellemzői. Strukturált tárolási elv.
Parancsikonok, Start menü. Windows objektumok.
Vágólap használata.
4. Archiválás, védelem
Adatarchiválási lehetőségek.
Vírusvédelem, tűzfal.
Hardver, merevlemez, memória, alaplap, processzor, tápegység, gépház,
Kulcsfogalmak/ billentyűzet, egér, monitor, laptop, nyomtató, szkenner, digitális tábla, ergonómia,
fogalmak
szoftver, operációs rendszer, hálózat, jogosultság, jogtisztaság, fájl,
mappaszerkezet, program, parancsikon, vágólap, vírus, tömörítés.

Tematikai egység

Alkalmazói ismeretek

Órakeret
20 óra

Előzetes tudás
Anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetenciák
fejlesztése. Gyakorlottság növelése az adatkezelésben, adatok
A tematikai egység megjelenítésében. Tapasztalatok szerzése az adatok különféle formáinak
nevelési-fejlesztési (szöveges, hangzó, képi) együttes kezelésében, adatkeresésben. Törekvés
céljai
erősítése a lényegkiemelésre, az esztétikus megjelenítésre. A multimédiás
dokumentumok alapelemei kezelésének és szerkesztésének elsajátítása.
Narratív kompetencia és lényegkiemelő kompetencia fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szövegszerkesztés
Magyar nyelv és
irodalom: helyesírás.
Szövegbevitel, szövegegységek, formázás, táblázatos megjelenítés.
Kép elhelyezése a dokumentumban.
Matematika:
Dokumentumkezelés.
Prezentáció
mértékegységek,
Egy előadás felépítése.
hasonlóság, arány.
Prezentáció az előadásban.
Művészetek: esztétikaiPrezentációkészítés menete.
Grafika
művészeti tudatosság
Rajzkészítés, saját kép bevitele, képek módosítása.
és kifejezőképesség.
Oktatóprogramok
Patrónusi foglalkozás:
Tananyagok, tesztek kezelőfelülete.
takarékoskodás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Természetismeret:
környezetvédelem.
Dia, vektorgrafika, alakzat, formázás, dokumentumművelet.

Tematikai egység

Infokommunikáció
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Órakeret 9

óra
A böngészőprogramok alapvető szolgáltatásai.
Anyanyelvi, idegen nyelvi, állampolgári és digitális kompetenciák szélesítése,
mélyítése.
A tematikai egység Felelős részvétel megalapozása a mediatizált, globális nyilvánosságban. Az új
nevelési-fejlesztési és a hagyományos médiumok nyelvének megismerése. Az egyes
céljai
kommunikációs formák közti különbségek, eltérő funkcióik, hatásaik és
technikai megvalósításuk módjainak megismerése. Képesség kialakítása az
önálló, megbízható információszerzésre, információk közlésére.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Információkeresés, információközlési rendszerek
Magyar nyelv és
irodalom: helyesírás,
Helyi hálózat kommunikációs lehetőségei, szolgáltatásai.
Az internet szolgáltatásai, keresés, publikálás webes felületen.
kommunikáció
Szerzői jogi kérdések.
kezdeményezése,
Internethasználat mobil eszközök segítségével.
megszólítás, tegeződésAz információs technológián alapuló kommunikációs formák
magázódás, rövidítés,
Elektronikus levelező programok és kezelőfelületük.
szleng.
E-mail cím, címlista, spam, levelező lista.
Idegen nyelvek: angol
Közösségi oldalak kommunikációs lehetőségei, etikai, jogi szabályai,
veszélyforrásai.
nyelvű menüpontok,
Szöveges, hang- és videokommunikáció lehetséges megvalósításai.
üzenetek értelmezése.
Mobil kommunikációs lehetőségek.
Hálózat, internet, web, weblap, szerver, böngészőprogram, keresőprogram, eKulcsfogalmak/
mail, chat, fórum, közösségi oldal, online, letöltés, konvertálás, média, szerzői jog,
fogalmak
személyiségi jog.
Előzetes tudás

Tematikai egység

Az információs társadalom

Órakeret 4
óra

Előzetes tudás
Az informatika társadalmi szerepének, az információs társadalom főbb
jellemzőinek, az újonnan felmerülő pszichológiai és szociális kérdéseknek a
megismerése, átlátása konkrét példák alapján. A programok és adatok
használatának jogi és etikai alapjainak megismerése és betartása. A túlzott
informatikai eszközhasználat személyiségre káros hatásainak tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai:
Társadalomismeret:
Adatvédelem.
jogos-jogtalan
Az információ hitelessége.
felismerése,
Szerzői jog.
szerződések,
Informatikai eszközhasználat hatásai a személyiségre, az egészségre.
jogorvoslati lehetőségek,
Az e-szolgáltatások szerepe és használata:
fogyasztói viselkedés.
A tanulóknak szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások.
Patrónusi foglalkozás:
E-kereskedelem (termék és szolgáltatás rendelése, illetve vásárlása).
gazdasági döntések,
fizetési módok,
pénznem, számla.
Kulcsfogalmak/ Adatvédelmi törvény, szerzői jogi törvény, számítógépes bűnözés. Shareware,
fogalmak
freeware, free szoftver, demoszoftver, netikett.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Könyvtári informatika (iskolai könyvtár, elektronikus
Órakeret 2
könyvtárak)
óra
Tapasztalat könyvtárhasználatról.
A tanulók felkészítése az információs társadalom kihívásainak fogadására:
az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az
információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat
értékelésére. A digitális és a problémamegoldó kompetenciák fejlesztése.
A könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása, fejlesztése a
könyvtári információs rendszer lehetőségeinek felhasználásával.
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A forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és
módszerek kifejlesztése.
Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök
megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával
tudatos, biztos használói magatartás kialakítása.
A forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés
követelményének elfogadtatása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Könyvtárak szerepe, típusai
Magyar nyelv és
A könyvtárak alapfeladatai, könyvtártípusok; könyvtári honlap, katalógus, irodalom:
adatbázis.
információkezelés,
Hivatkozások
forráskezelés.
Általános kérdések.
Matematika: ötletesség,
Internetes dokumentumok.
Elterjedtebb hivatkozási stílusok.
képzelőerő.
Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a
tájékozódásban. Kézikönyvek, ismeretterjesztő források önálló
kiválasztása, felhasználása tanulmányi célokhoz. A bibliográfia
hivatkozástechnikájának alkalmazása a leggyakrabban használt
dokumentumtípusok esetén.
Kulcsfogalmak/ Könyvtári nyilvántartás, bibliográfia, katalógus, számítógépes nyilvántartás,
fogalmak
könyvtári keresőrendszer, keresési feltétel, szerzői jog, etikai szabály.

Tematikai egység

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret 5
óra
A tanuló tudjon működésbe hozni és működtetni egy számítógépet, legyen
képes használni a meglévő perifériákat (nyomtató, szkenner, projektor,
digitális tábla stb.). Legyen képes weboldalakat, információkat, fájlokat
megkeresni, letölteni, ezeket felhasználni saját médiumokban. Ismerje az
internet használatának lehetőségeit, anyagi, etikai, jogi következményeit.
Tudja alkalmazni a dokumentumszerkesztő programok lehetőségeit a
gyakorlati életben használt legfontosabb írott formátumok gépi
megvalósítására.
Felkészítés az informatikai eszközök, információforrások önálló és csoportos
használatára. Gyakorlottság kialakítása a különböző kommunikációs
technológiák használatában a dinamikusan változó kommunikációs
környezetben való eligazodás, az információszerzési és interaktív
lehetőségek tudatos és felelős használata érdekében. A kognitív
kompetenciák, a szociális kompetenciák és a személyes kompetenciák
fejlesztése. A komplex látásmód fejlesztése, a tudáselemek integrálására
való képesség erősítése.
Záró projekt

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Választott téma feldolgozása kooperatív technikák felhasználásával:
az eddig tanult ismeretek komplex bemutatása kiscsoportos
feldolgozással, valamilyen prezentáció formájában.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
kommunikáció a csoporton
belül és a környezettel.
Idegen nyelvek: angol
nyelvű menüpontok,
információk értelmezése.
Matematika:
mértékegységek,
hasonlóság, arány.

Kulcsfogalmak/

Művészetek: esztétikaiművészeti tudatosság és
kifejezőképesség.
Témaválasztás, tervkészítés, szervezés, adatgyűjtés, bemutató, előadás,
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fogalmak

közzététel, értékelés, önértékelés.

Választható tantárgyak II.: Társadalomismeret
Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése; a hiányok pótlása, az
új élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elősegítése; a
kommunikációs gátak, zavarok oldása, a kommunikációs képesség fejlesztése az iskolai és
mindennapi élethelyzetekben; a szövegolvasás, szövegértés fejlesztése; tanulási technikák
kialakítása. A nyelvi kifejezőkészség állandó fejlesztését szem előtt tartva nem csupán a
hagyományos, „feldolgozó” jellegű munkaformákat részesítjük előnyben, hanem a tanulók önálló
szövegértési és szövegalkotási képességének kondicionálását, vitakészségét és az önkifejezés
formáinak szélesítését is.
Célunk, hogy az iskola közvetlenül reagáljon a diákok szocializációs szükségleteire, segítse
őket abban, hogy elsajátítsák a társadalmi normákat, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni a
társadalomba. Ez a megközelítés a diákokból indul ki, akik komplex módon érzékelik a társadalmi
hatásokat, s akiknek integrált tudásra – ismeretekre és készségekre – van szükségük ahhoz, hogy
eligazodjanak a mind bonyolultabbá váló társadalomban. Célunk, hogy elősegítsük a felkészülést a
felelős társadalmi szerepvállalásra, a demokratikus közéletben való aktív részvételre, a helytállásra a
munka területén. Megismertessük a diákokat a jog alapelveivel, az állam intézményeivel, a társadalom
életének legfőbb vonásaival, valamint a gazdaság működésével.
A társadalomismeret fejleszti az önismeretet, felkészít a kulturált társas kapcsolatok építésére
és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép, identitástudat és az erkölcsi értékrend
alakulásához, az általános műveltség gyarapításához.
A tantárgy bemutatja az ezredforduló nagy civilizációs változásait, a kultúra, a társadalom, a
gazdaság és a természet világában zajló folyamatok rendszer-összefüggéseit. Korunk legégetőbb
kérdéseiben segít eligazodni egy olyan nemzedéknek, melynek egyéni és nemzeti identitását már a
globális integrációs fejlemények által meghatározott szellemi környezetben kell felépítenie. Érzékeny
életkorban nyújt támpontokat a tanulóknak a mindennapos élethelyzetekben való eligazodáshoz,
személyiségük és kapcsolataik tudatos formálásához, s egyúttal a humán műveltség valamennyi
területén jól hasznosítható elméleti alapokkal szolgál.
A tantárgy tanítása során az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt:
– Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése.
– A kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás,
tolerancia és empátia kialakítása.
– A koherens, átgondolt, korszerű fejlesztési követelmények, a társadalmi, állampolgári,
gazdasági ismeretek, a képességfejlesztés hangsúlyozása.
– Hon- és népismeret, környezeti nevelés, kommunikációs kultúra fejlesztése.
– Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz.
– Az európai kultúra értékeinek (humanizmus, tolerancia, demokrácia, szolidaritás)
középpontba állítása.
– A készségek, képességek és a tantárgyi fejlesztési követelmények közötti koherencia
megteremtése.
– A jelenben való eligazodás, a demokratikus viszonyok rendszerének és működésének
megértése a múltban és mai viszonyaink között.
– Tudatos közéleti részvételre nevelés.
– A nemzeti, az európai és az egyetemes emberi identitás kialakítása.
– Az információk kritikus kezelése, a tények és vélemények közötti különbségtétel, a
folyamatosság és a változás szerepének felismerése, elemzési, értelmezési szempontok
kialakítása.
– A gazdaság- és társadalomtörténet egyes jelenségeinek, illetve csomópontjainak
bemutatása.
– A kultúra, a vallás, a művészetek és a művelődés legjellemzőbb vonásainak
megismertetése.
– Az ökológiai nézőpont megjelenése.
– A mindennapi élet, az életmódtörténet fontos mozzanatainak felvázolása.
– A saját család történelmének megismerése.
A tanterv a felzárkóztatásra, az ismétlésre és a készségek szintre hozására koncentrál.
Az alapozó évfolyam társadalomismeret-tanterve szorosan kapcsolódik az általános iskolai
kerettantervekhez. Olyan ismeretanyagok válogatására és feldolgozására törekszünk, amelyek
megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak, tudásszintjének.
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A tanterv nem lépi át az általános iskolában megszerezhető ismeretanyagot, de lehetőséget
biztosít a tananyag újszerű csoportosítására, új szemlélet kialakítására. A felsorolt témakörök szerves
egységet alkotnak, az osztály összetételétől függően szabadon variálhatók, a programot a konkrét
csoport igényeihez kell igazítani.

Tematikai egység

Év eleji ismétlés, felmérés

Órakeret
2 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység Kommunikáció, szövegértés fejlesztése.
nevelési-fejlesztési Szövegalkotási készség felmérése.
céljai
Térben és időben való tájékozódás fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom
Korokban való tájékozódás.
Múltunk nagy eseményeinek felidézése.
Történelmi csomópontok, meghatározó történelmi személyek megismerése. Természetismeret
Társadalmi szabályok.
Művészetek
Őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor. Ókori Kelet, antikvitás. Forradalom,, polgárosodás,
Kulcsfogalmak
nemzetállam, világháború.
Honfoglalás, Árpád-kor. Szabadságharc, kiegyezés.
Tematikai egység
Előzetes tudás

Egyén, közösség, társadalom
Órakeret 10 óra
5–8. évfolyam kapcsolódó ismeretelemei.
Térben és időben való tájékozódás fejlesztése. Gondolkodás- és tanulásfejlesztés.
A tematikai egység
Szövegértés, kommunikáció fejlesztése. Érvelés és vitakészség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Érzelmi fejlesztés, szolidaritás fejlesztése. Egyszerűbb és bonyolultabb
céljai
összefüggések megértése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az ókori társadalmak
Magyar nyelv és irodalom
Egyiptom, a Nílus ajándéka.
Természetismeret
Hellász – a görög poliszok és a birodalom.
Római államformák.
A középkori magyar társadalom
Művészetek
Az Árpád-kor társadalma.
A társadalom rétegződése.
Aranybulla.
Hunyadi Mátyás kora.
A településszerkezet változásai: városok kialakulása.
A három részre szakadt Magyarország élete
Élet a három részre szakadt Magyarországon.
A társadalom rétegződése.
Erdélyi fejedelemség: vallás és etnikum – tolerancia, együttélés.
Társadalmi változások a XVIII–XIX. századi Magyarországon
A társadalom átalakulása 1711 után - Magyarország nemzetiségei.
A reformkor társadalmi problémái.
Életmód és társadalmi helyzet összefüggései.
Politikai életpályák a XX. században
Lenin, Sztálin, Hitler, Churchill, Roosevelt, Horthy Miklós, Rákosi Mátyás,
Kádár János.
A holokauszt
Kertész Imre: Sorstalanság, Schindler listája – a művek megbeszélése.
Gazdálkodás, birodalom, többistenhit, polisz, arisztokrácia, démosz, demokrácia,
filozófia, hellenizmus, török hódoltság, törvényhozás, reform, polgári átalakulás,
cenzúra, közteherviselés, érdekegyesítés, nemzet, nemzetiség, kommunizmus,
Kulcsfogalmak
fasizmus, egypártrendszer, kollektivizálás, tőzsde, túltermelési válság,
tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzetiszocializmus, holocaust, revízió, jóvátétel,
kitelepítés, pártállam.

oldal 538 / 830

Tematikai egység
Előzetes tudás

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
Órakeret 7 óra
kapcsolódó általános iskolai ismeretelemek.
Térben és időben való tájékozódás fejlesztése. Gondolkodás- és tanulásfejlesztés,
A tematikai egység
kommunikáció fejlesztése. Ábraelemzés, következtetések levonása. Szövegértés
nevelési-fejlesztési
és -feldolgozás tanári segítséggel.
céljai
A világ-, az európai és a magyar történelem korszakainak szinkronban látása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A virágzó középkor gazdasága
Magyar nyelv és irodalom
–
Európa gazdasági, technikai fejlődése.
Természetismeret
–
A magyar gazdaság a XIV–XV. században. Károly Róbert.
–
A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk.
Az ipari forradalmak kora
Művészetek
–
A tőkés gazdaság kibontakozása.
–
Gazdaságszervezési formák (céh, manufaktúra, gyár,
monopólium).
Magyarország gazdasági élete 1867-től napjainkig
–
A magyar gazdaság fejlődése a kiegyezés után.
–
A magyar gazdaság fejlődése a két világháború között.
–
A szocialista gazdaság.
–
Napjaink gazdasági problémái.
Polgár, kereskedelem, gazdálkodás, gyarmat, manufaktúra, hitel, forradalom,
Kulcsfogalmak
urbanizáció, kapitalizmus, konszolidáció, államosítás, kollektivizálás, migráció,
alternatív energiaforrás, tudományos-technikai forradalom.
Tematikai egység
Előzetes tudás

Népesség, település, életmód
Órakeret 11 óra
Általános iskolai ismeretek.
Térben és időben való tájékozódás fejlesztése. Gondolkodás- és tanulásfejlesztés.
A tematikai egység
Kommunikáció fejlesztése: előadás, vitakészség, kritikus szemlélet, kooperatív
nevelési-fejlesztési
munka. Következtetések levonása. Szövegértés és -feldolgozás önállóan. Egyenlő
céljai
bánásmód és esélyegyenlőség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Településformák és életmód a középkorban és az újkorban
Magyar nyelv és irodalom
– Középkori városok.
Természetismeret
– A különböző társadalmi csoportok életmódjának összevetése.
– A család a különböző korokban és kultúrákban.
Művészetek
– Bűn és bűnüldözés a középkorban.
– Környezetátalakulás az ipari forradalom következtében.
Patrónusi foglalkozás
– Életmód és társadalom a XIX–XX. századi Magyarországon.
– Az iskola régen és ma.
– A nemzetiségi lét és kultúra fő kérdései az Osztrák-Magyar
Monarchiában és napjainkban.
– A fogyasztói társadalom és az ökológia.
– A fenntartható fejlődés.
– A média és a közgondolkodás.
– A média manipuláló szerepe a 20. században.
– Fenntartható fejlődés.
– Globalizációs és öko-problémák.
Urbanizáció, demográfiai és etnikai változás, asszimiláció, integráció. Fogyasztói, jóléti
Kulcsfogalmak
társadalom, ökológia, fenntartható fejlődés, globalizáció, klímaváltozás, média,
közgondolkodás.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A modern demokráciák.
Órakeret 10 óra
Politikai intézmények, eszmék, ideológiák működése
Általános iskolai ismeretek.
Térben és időben való tájékozódás fejlesztése. Gondolkodás- és tanulásfejlesztés.
Kommunikáció fejlesztése: előadás, vitakészség, kritikus szemlélet, kooperatív
munka. Következtetések levonása. Szövegértés és -feldolgozás önállóan.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A demokráciák kialakulása
Magyar nyelv és irodalom
– Államformák, politikai rendszerek az emberiség történetében.
Természetismeret
– A hatalmi ágak megkülönböztetése.
– Nemzetközi konfliktusok, szövetségi rendszerek.
Művészetek
– Háború és béke.
– Európai Unió.
Ideológiák XIX.– XX. században
– A liberalizmus és nacionalizmus kérdései.
– Szocializmus.
Magyarország politikai viszonyai
– A polgári Magyarország megszületése.
– Politikai intézményrendszer a mai Magyarországon.
Demokrácia, feudalizmus, kapitalizmus, monarchia, alkotmányos monarchia,
diktatúra, hatalmi ág, felvilágosodás, liberalizmus, nacionalizmus, nemzet,
Kulcsfogalmak
sovinizmus, szocializmus, keresztényszocializmus, marxizmus, parlament, kormány,
alkotmány, önkormányzat, ombudsman, Európai Parlament, integráció.
Tematikai egység
Kultúra, művelődés és vallás
Órakeret 12 óra
Előzetes tudás
Általános iskolai ismeretek.
A tematikai egység Térben és időben való tájékozódás fejlesztése. Gondolkodás- és tanulásfejlesztés.
nevelési-fejlesztési Kommunikáció fejlesztése: előadás, vitakészség, kritikus szemlélet, kooperatív
céljai
munka. Következtetések levonása. Szövegértés és -feldolgozás önállóan.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kultúra és civilizáció. Műveltség és képzettség
Magyar nyelv és irodalom
– Ókori kultúrák.
Természetismeret
– A középkor kultúrája.
– A modernkor kultúrája.
Művészetek
– Helyi művelődéstörténet, az élő hagyomány.
– Tudomány és művészetek.
Természetkép, világkép, világszemlélet
– Kultúrák párbeszéde: önismeret és nyitottság.
– Önazonosság és társadalmi hovatartozás.
– A nemzet. A magyar nemzettudat sajátosságai és dilemmái.
– Filozófiai elképzelések a világról.
Istenhitek és vallások
– Kereszténység.
– Iszlám.
– Buddhizmus.
– Hinduizmus.
– Zsidó vallás.
Helyi sajátosságok, egyházak megismerése.
Egyistenhit, politeizmus, nemzet, nemzetiség, reformáció, kereszténység,
Kulcsfogalmak
materializmus, idealizmus, humanizmus.
Tematikai egység
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

Az éves munka értékelése
Órakeret 2 óra
Az éves munka szöveges értékelése, pozitívumok, negatívumok megbeszélése.

A tanuló legyen képes különböző forrásokból ismeretek összegyűjtésére,
osztályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból
következtetések levonására.
Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét
legyen képes kifejezni, mások megnyilatkozását legyen képes értelmezni.
Legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári
jogokkal és kötelességekkel. Legyen képes erkölcsi értékeket felismerni, tudjon
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különbséget tenni a jó és rossz, az igaz és hamis, valamint a szép és a rút között.
Ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait, legyen tisztában alapvető
jogaival és kötelességeivel. Ismerje a Magyar Köztársaság állam- és közigazgatási
intézményrendszerét. A tanuló ismerje a demokrácia adta lehetőségeket, jogokat.
A tanuló legyen képes társadalmi problémák azonosítására, összetevőik
felismerésére, ezek megvitatására, önálló véleményalkotásra. A tanulóknak el kell
jutniuk az ezredforduló nagy civilizációs változásainak, a kultúra, és a természet
világában zajló folyamatok rendszer-összefüggéseinek megértéséhez.
Ismerje fel, hogy a folyamatosan egymásra épülő szellemi és tárgyi értékek
megőrzésének jelentős szerepe van a szűkebb és tágabb közösség életében.
A tanulóknak el kell jutniuk a jelenkor gazdasági jelenségeinek megértéséig, a
gazdasági problémák iránti érzékenység megteremtéséig.
Legyen képes a tanuló az önálló véleményalkotásra, értékelésre jelenségekről,
személyekről, problémákról (helyi, regionális, nemzeti és globális) és konfliktusokról,
legyen felelősségtudata.
Képes legyen az önazonosság, a nemzeti hovatartozás kialakítására.
4.2. SZAKKÖZÉPISKOLA – KÖZISMERETI TANTÁRGYAK
KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA)
Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet
játszik a társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben, ezért kitüntetett szerepet játszik a
szakiskola közismereti programjában.
A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, a
helyesírás, az olvasás és a kommunikáció. A program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a
tanulók művészeti, irodalmi tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, képesek
legyenek köznapi, közéleti és művészeti témákról is beszélgetni.
A magyar nyelv és irodalom tantárgyat a többi közismereti tantárggyal egységben kell tanítani. A
tantervi tematika igazodik az osztályfőnöki órákon kijelölt átfogó témákhoz.
A magyartanítás hagyományos tartalmaival és felépítésével kapcsolatban a szakiskolai tanulók
többsége negatív élményeket szerzett. A művészeti nevelés alapvető célja az, hogy a műalkotásokkal
találkozás során pozitív érzések érjék a diákokat. Örömet találó, gondolkodni akaró emberek nevelése
a cél.
9. évfolyam
A 9. évfolyam legfontosabb céljai:
—
a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás;
—
a teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése;
—
ismerjék fel és alkalmazzák a helyesírási alapelveket;
—
saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban;
—
a köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése;
—
ismerjenek fel néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben;
—
ismerjenek fel néhány alakzatot és szóképet;
—
legyenek képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat;
—
legyenek képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet;
—
ismerjék néhány egynyelvű szótár használatát;
—
legyenek képesek néma olvasással szövegek megértésére és az olvasottak felidézésére;
—
legyenek képesek történetet írni előre meghatározott szempontok segítségével;
—
tudjanak vázlatot készíteni megadott szempontok alapján;
—
legyenek képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben;
—
ismerjék fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban és műfajokban;
—
szerezzenek gyakorlatot a vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésében;
—
ismerjék meg az online kommunikáció módjait írott és íratlan szabályait.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret:
12 óra
Az általános iskolából hozott, igen változatos szintű kommunikációs
ismeretek. A kommunikáció elemeinek ismerete. Alkalmazkodás a
Előzetes tudás
kommunikációs helyzetnek megfelelő normákhoz. Hajlandóság az
együttműködésre.
A szóbeli kommunikáció személyes sikerének fokozása a kommunikáció
verbális és egyéb összetevőinek tudatosításával. Az üzenet kódolásának és
A komplex
dekódolásának gyakorlása. Az udvarias, köznyelvi normának megfelelő
műveltségkommunikáció igényének felébresztése és gyakorlása. A személyközi és a
területhez
társadalmi, valamint a tömegkommunikáció fogalmának megismerése, ezek
kapcsolható
megkülönböztetése. A tömegkommunikáció csatornáinak és eszközeinek
fejlesztési feladatok ismerete, a manipuláció felismerése. Az online kommunikáció módjainak,
írott és íratlan szabályainak megismerése; az egyén felelősségének
tudatosítása az internetes kommunikációban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
OKÉ-tematika illeszkedő
Önismeret, énkép, énkép-kommunikáció, én és a csoport. A
kommunikáció alapmodellje, összetevőinek azonosítása, értelmezése.
részei.
Társadalomismeret:
A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai, működési
mechanizmusai (pl. testbeszéd, térközszabályozás, arcjáték).
társadalmi
A közös nyelv és a nonverbális kommunikáció szerepe a megértésben; a kommunikáció,
verbális és a nonverbális kommunikáció összhangja; dekódolás.
tömegkommunikáció,
A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai.
centrum-periféria.
Természetismeret,
Generációs megértési nehézségek: eltérő nyelv, eltérő jelentés (pl.
szleng, réteg- és csoportnyelvek).
matematika:
A verbális kommunikáció jelentősége és lehetséges formái. A
kommunikációs
kommunikáció sikere, a kulturális és a nyelvi szabályok szerepe a
képességeket fejlesztő
megértésben.
gyakorlatok.
Idegen nyelv:
Etikett a kommunikációban. Kommunikáció az interneten. Netikett a
Facebookon, e-mailben és online csevegés közben.
nonverbális
Előzetes elvárások a kommunikációban, a megértés csapdái, emberi
kommunikáció,
játszmák.
testbeszéd, eltérő
A kulturális szignálok használatának, a kommunikációs maximák
szabályok különböző
érvényesülésének vizsgálata.
kultúrákban.
A kommunikáció szintjei. A társadalmi kommunikáció fogalma. A
társadalmi kommunikáció csatornái. Centrum és periféria. A társadalmi
kommunikáció egyéb területei: hivatalos szövegek (pl. menetrend,
betegtájékoztató, banki dokumentumok, álláshirdetések értelmezése).
Tömegkommunikáció és műfajai. A manipuláció fogalma és
hatásmechanizmusai.
Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Az értő figyelem felkeltése,
fenntartása beszélőként; hallgatóként pedig gyakorlása.
Énkép, kommunikáció, testbeszéd, mimika, gesztusnyelv, arcjáték,
Kulcsfogalmak/
térközszabályozás, kódolás, dekódolás, üzenet, rétegnyelv, kommunikációs
fogalmak
zavar, tömegkommunikáció, hír, vélemény, manipuláció, sajtó, netikett.
Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata;
Órakeret:
Hivatalos kommunikáció
14 óra
Ismeretek a kommunikáció verbális és nonverbális elemeinek működéséről,
Előzetes tudás
a tömegkommunikációról és a manipulációról. Ismeretek a vizuális
kommunikációról, gyakorlat a képi nyelv elemzésében.
A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása.
A komplex
A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók
műveltségesetében, a manipuláció felismerése.
területhez
Filmnyelvi kommunikációs eszközök megismerése, felismerése és
kapcsolható
alkalmazása.
fejlesztési feladatok A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének
továbbfejlesztése.
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A színek jelentéshordozó szerepéről való tudás elmélyítése.
Ismerkedés a zenei nyelvvel, és a nyelv zenéjének tanulmányozása.
A hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját gyakorlatban.
Hivatalos kommunikáció műfajainak, szövegtípusainak,
szabályrendszerének megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
OKÉ-tematika illeszkedő
A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális antropológiai
szempontok; a divat, az öltözködés jelentéshordozó szerepe.
részei.
Társadalomismeret:
Reklám, plakát, graffiti: meggyőzés vizuális eszközei, meggyőzés,
manipuláció.
kommunikáció
Reklám: rádióreklám, internetes reklám. A meggyőzés hangzó és
társadalmi és kulturális
komplex eszközei, meggyőzés, manipuláció.
meghatározottságai.
Természetismeret,
A képi nyelvben és a verbalitásban rejlő meggyőzési lehetőségek, ezek
matematika:
kipróbálása.
Megértés szöveggel és szöveg nélkül, a kontextus és a hagyomány
kommunikációs
szerepe, kulturális útjelzők. Hangzó szövegek és képi információk
képességeket fejlesztő
megértése.
feladatok.
Idegen nyelv: a nem
A filmnyelv mint kommunikációs forma.
A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata.
nyelvi jelek és a
A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és olvashatósága.
kontextus szerepe az
A színek jelentése, színszimbolika a köznapokban és a művészetekben.
idegen nyelvi
Zene és kommunikáció, zenei nyelv, a nyelv zenéje. A zenei nyelv
kommunikációban.
egyetemessége.
Részvétel a hivatalos kommunikációban, a hivatalos kommunikáció
aktuális műfajai: felelés, beszámoló, vizsga stb.
Pályázatok. Állásinterjú. A hivatalos dialógus mint műfaj. Gyakorlatok,
szerepjáték.
Vizualitás, képi nyelv, filmnyelv, nemzeti kultúra, szubkultúra, célközönség,
Kulcsfogalmak/
színszimbolika, dialógus, zenei nyelv, a nyelv zenéje, intonáció,
fogalmak
beszédtempó, hivatalos kommunikáció.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret:
14 óra
A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről az általános iskolában tanultak. A
helyes beszéd és a helyesírás egyéni szintje. A legalapvetőbb nyelvtani
Előzetes tudás
ismeretek, a nyelvi elemek felismerése. Egyéni fejlesztési szükségletek
felismerése, a helyes beszéd és a helyes írás iránt kialakuló motiváció.
A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről tanultak felfrissítése, kiegészítése.
A helyes beszéd és a jó helyesírás igényének felkeltése, megerősítése. A
A komplex
nyelvtani ismeretek hasznosságáról való meggyőződés kialakítása,
műveltségmegerősítése. Az általános iskolában tanult leíró nyelvtani ismeretek
területhez
felfrissítése, az alapvető hiányosságok pótlása feladatok megoldása során.
kapcsolható
A szóelemek és a szófajok, valamint a szintagmák felismerésének
fejlesztési feladatok
fejlesztése, szókincsbővítés. A teljes mondatokban való fogalmazás
igényének felkeltése. A helyesírás fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret,
A nyelv fogalma, nyelv és beszéd.
idegen nyelv,
A beszéd jellemzői – az egyénre jellemző beszédmód.
A jel, a jelzés, a jelrendszer fogalmának megismerése, illetve ismétlése. A természetismeret,
matematika: helyesírás.
jelek típusai (ikon, index, szimbólum).
Idegen nyelv: a nyelvek
A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi jelek típusai.
A nyelvtan szerepe az egyén életében, tanulásának haszna.
egyedisége és
Játék a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel.
rokonsága.
A nyelv szintjei, a leíró nyelvtan egységei (hangtan, morfématan, szótan,
mondattan, szövegtan).
Hang, fonéma, betű. A hangok jelölése írásban, a betű. Hangtörvények.
A hangtörvényekből fakadó helyesírási szabályok felelevenítése,
helyesírási feladatok egyéni szükségletek szerint. A hangok szerepe a
beszédben. A hangok keletkezése, tiszta ejtés.
A nyelv és a nyelvtan rendszere
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A szófajok beszédbeli és mondatbeli szerepe. A szófajok felismerése,
szavak csoportosítása.
Morfémák, szóelemek, szóalakok. A toldalékok szerepe a szó- és a
mondatalkotásban. Szóalkotó játékok.
Szintagmák keresése és jelölése. A szókincs fejlesztése a határozós és a
jelzős szintagmákhoz kapcsolódva.
A tulajdonnevek és az igekötős igék helyesírása.
Általános helyesírási gyakorló feladatok az egyéni problémák feltárására
és egyéni fejlesztésre. A helyesírás önálló fejlesztésének módjai, az
önellenőrzés eszközei.
Kulcsfogalmak/
Nyelv, beszéd, beszédmód, jelrendszer, jeltípus, hang, betű, hasonulás,
fogalmak
összeolvadás, morféma, szóelem, szóalak, toldalék, szintagma.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Mondat – szöveg – jelentés

Órakeret:
10 óra

Az előző félévben tanult nyelvtani ismeretek.
A mondattani és a szövegtani ismeretek felidézése és bővítése gyakorlati
A komplex
feladatok során. A központozás mint helyesírási probléma gyakorlása.
műveltségAz értő néma és hangos olvasás fejlesztése kreatív feladatokkal. A
területhez
jelentéstani ismeretek fejlesztése, szerepük felismerése a művészi nyelvben
kapcsolható
és a hétköznapi kommunikációban. Szövegelrendezés.
fejlesztési feladatok A szókincs bővítése, a fogalmazási készség fejlesztése. Ismerkedés az
egynyelvű szótárak használatával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret,
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettsége és modalitása. A
idegen nyelv,
modalitás szerepe a közlő szándékának kifejezésében. Írásjelek.
természetismeret,
Az egyszerű és az összetett mondat felismerése, csoportosítása
matematika: helyesírás.
gyakorlati feladatok során. Az összetett mondat típusainak
megkülönböztetése, összetett mondatok alkotása szerkezeti modellek
Idegen nyelv: a szófajok
alapján.
A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A szövegelemzés ismeretének szerepe a
lehetséges módszerei. A szövegkohézió nyelvi elemei, lineáris kohézió
nyelvtanulásban;
(pl. névmások, toldalékok vizsgálata a szófajokról és a morfémákról
szövegértést segítő
tanultak felidézésével).
technikák.
A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a téma,
a tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések logikai
viszonyának vizsgálata köznapi, irodalmi és saját szövegekben).
Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás, interpretálás, előadóművészet. A fonetikai eszközökkel való tudatos bánásmód gyakorlása.
A hangalak és a jelentés viszonya. Azonos alakú, egyjelentésű,
többjelentésű, rokon értelmű, hangutánzó és hangfestő szavak
felismerése, gyűjtése, csoportosítása.
A rokon értelmű szavak szerepe a szóbeli és az írásbeli kommunikáció
változatosságában, pontosságában és választékosságában.
Szókincsbővítő feladatok.
Egyszerű és összetett mondat; kijelentő, felszólító, felkiáltó, óhajtó és kérdő
Kulcsfogalmak/
mondat; kohézió, bekezdés, kulcsszó, kulcsmondat, fonetika, hangalak,
fogalmak
jelentés, azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, rokon értelmű,
hangutánzó és hangfestő szó, alakzat, ismétlés, fokozás, túlzás.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A komplex
műveltségterülethez

Szövegértés, szövegalkotás I.
Órakeret:
A szövegek szerkezete
12 óra
Különböző szövegek folyamatos olvasása. Az olvasottak lényegének
felismerése. Kérdések megfogalmazása az olvasott szöveggel kapcsolatban.
Törekvés a gondolatok célhoz illeszkedő kifejezésére írásban.
Különböző megjelenésű és műfajú szövegek átfogó megértése, a szöveg
szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből információk
visszakeresése. A szöveg tartalmának összefoglalása, jegyzet és vázlat
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kapcsolható
önálló készítése. Az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatban saját
fejlesztési feladatok vélemény megfogalmazása szóban és írásban. Szövegalkotás során a
különböző mondatfajták használata. A helyesírás alapvető szabályainak
ismerete. Szótárak (papíralapú és internetes) gyakorlott használata, saját
szókincs fokozatos bővítése. A szövegek tagolása, főbb szerkezeti
elemeinek ismerete. A forrásellenőrzés szempontjainak megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
OKÉ-tematika illeszkedő
A szöveg jellemzői, tartalmi és formai elemei.
Különböző szövegek – különböző szándékok: szerzők, szövegalkotási
részei.
Társadalomismeret,
célok, hogyan változik egy-egy szöveg a szándéktól függően.
idegen nyelv,
Különböző célok – különböző szövegműfajok (típusok, jellemzők)
természetismeret,
– olvasástechnika, olvasás és szövegértés, hangos és néma olvasás
matematika:
utáni értés.
Szövegek tagolása, szerkezeti elemek, kapcsoló elemek.
szövegértést,
Az írásbeli és a szóbeli szövegalkotás eltérései, az eltérések okai, típusai. szövegalkotást fejlesztő
Szókincs bővítése, szótárak, kézikönyvek használata.
feladatok, hangos és
Internetes szótárak, helyesírás-ellenőrző programok, szótárprogramok
néma olvasás
használata, internetes keresés, források ellenőrzésének kérdései.
gyakorlása.
Rövid szóbeli szövegek leírása – írott szöveggé alakítása.
Kulcsfogalmak/
Szöveg, szövegalkotási szándék és cél, szövegrész, kapcsolóelem, szótár,
fogalmak
szó szerinti jelentés, üzenet.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Szövegértés, szövegalkotás II.
Órakeret:
A történetalakítás eszközei
16 óra
Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban.
Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. Információk
Előzetes tudás
keresése a szövegben. A szöveg tartalmának összefoglalása, önálló jegyzet
és vázlat készítése.
Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a történet
A komplex
részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek variálhatóságának
műveltségmegtapasztalása, kipróbálása.
területhez
Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló
kapcsolható
elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és
fejlesztési feladatok megkülönböztetése. Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek
ismerete.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
OKÉ-tematika illeszkedő
A történet fogalma, funkciója.
Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A történet
részei.
variálhatósága, különböző műfajok.
Társadalomismeret,
Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek kiválasztása,
idegen nyelv,
cselekménybonyolítás.
természetismeret,
A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, tárgyalás,
matematika:
befejezés.
Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló,
szövegértést,
felszólalás, hozzászólás, érvelés.
szövegalkotást fejlesztő
Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek,
feladatok, hangos és
csoportnyelvek.
néma olvasás
A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai.
gyakorlása.
Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés.
Kulcsfogalmak/
Történet, bevezetés, tárgyalás, befejezés, bekezdés, elbeszélés,
fogalmak
élménybeszámoló, érvelés, rétegnyelv, nyelvi norma, referátum, kiselőadás.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Irodalom – művészetek – média I.
Órakeret:
Művészeti ágak, műnemek, műfajok
18 óra
A rímes, ritmikus szöveg megkülönböztetése a prózától. Ismeretek Petőfi
Sándor, Arany János, Gárdonyi Géza tanult műveiről, irodalmi alkotásokról
való egyszerű saját szöveg alkotásának képessége.
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A köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése. Műnemek és
műfajok felismerése. A magas és tömegkultúra különbségeinek felismerése.
Az ízlés fogalmának megértése, a modern kommunikáció műfajainak
megismerése. A művészeti ágak megkülönböztetése. A manipuláció
működési mechanizmusának belátása, a fikció fogalmának megértése, az
alternatív valóságok szerepének belátása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Irodalom:
OKÉ-tematika illeszkedő
Az irodalmi és a köznyelvi szövegek eltérései, az irodalom mint
részei.
Társadalomismeret:
nyelvhasználat: az irodalmi szöveg felhívó jellege.
Az irodalom mágikus jellege.
tömegkultúra, média.
Idegen nyelv:
Az irodalom szerepváltozása, virtuális valóságok.
Műnemek: epika, dráma, líra.
egyszerűbb, rövid
Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai.
irodalmi művek eredeti
Napló és blog mint irodalmi műfajok, illetve az internet műfajai.
nyelven való olvasása.
Levél, e-mail, sms, blog (eltérő nyelvezet, eltérő etikett).
A Nyugat c. folyóirat.
Internetes irodalmi lapok (Pl. Litera, Irodalmi Jelen, Spanyolnátha).
Kortárs szerzők versei, szövegei.
A krimi, sci-fi jellemzői, témái.
Groteszk, egyperces novellák.
(Javasolt szerzők /művek, műrészletek/: Arany János, Móricz Zsigmond,
Mikszáth Kálmán, Ady Endre, József Attila, Karinthy Frigyes, Weöres
Sándor, Ottlik Géza, Örkény István, Parti Nagy Lajos, Karafiáth Orsolya,
Varró Dániel, Jónás Tamás, Szabó T. Anna.)
Művészet/Média:
A művészet fogalma, művészeti ágak.
Ismerkedés a következő fogalmakkal: magas kultúra, tömegkultúra,
kommersz, ízlés.
Az írott sajtó műfajai.
Fikció, manipuláció, hazugság, átverés, demagógia stb.
Facebook, világháló, játékok, alternatív valóságok.
Irodalmi szöveg, köznyelvi szöveg, műnem, műfaj, magas kultúra,
Kulcsfogalmak/
tömegkultúra, fikció, manipuláció, virtualitás, alternatív valóság, groteszk,
fogalmak
ízlés.
A komplex
műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Irodalom – művészetek – média II.
Órakeret:
Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és eszközei
12 óra
Az irodalmi és a köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerése. Önálló
szóbeli és írásbeli megnyilatkozások irodalmi művekről. Az alapvető
Előzetes tudás
műnemek és műfajok jellemzőinek ismerete. A népköltészet, műköltészet,
mese, elbeszélés fogalmak ismerete.
Az irodalom kezdeteivel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.
A komplex
A leggyakoribb alakzatok és szóképek felismerése.
műveltségNéhány epikai műfaj, valamint az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmak
területhez
ismerete és alkalmazása.
kapcsolható
Művészfilmek és kommerszfilmek közötti különbség felismerése.
fejlesztési feladatok Filmes adaptációk (képregény, regény, remake) jellemzőinek megállapítása.
Ismerkedés az irodalom határterületeivel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Irodalom:
OKÉ-tematika illeszkedő
Oralitás – az irodalom kezdetei, népmesék, monda, legenda.
részei.
Műköltészet: eposzok, fabulák, anekdota, aforizma.
Legfontosabb alakzatok és szóképek (pl. versszak, rím, alliteráció,
Társadalomismeret:
ismétlés, felsorolás, fokozás, ellentét, metafora, megszemélyesítés,
társadalmi környezet,
szimbólum).
szubkultúrák.
Önéletrajz, életrajz, útirajz az irodalomban.
Dalszövegek, kortárs költészet, hangköltemények (pl. rap-szövegek,
Idegen nyelv: egyszerű
Lovasi András, Kiss Tibor, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, Marno
irodalmi szövegek és
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János, Ladik Katalin).
falfirkák idegen nyelven,
Novella, regény. (Pl. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, F. Kafka, B.
az idegen nyelvű filmek
Hrabal.)
megértése a képi nyelv
Az elbeszélő szerepe és típusai.
elemeinek
Cselekménybonyolítás, jellemábrázolás.
felismerésével.
Korrajz, társadalmi kontextus, szubkultúrák megjelenése a szövegben.
Hagyomány, kánon, történetiség.
Színhely, időkezelés, beszédmód, valóság és fikció.
Művészet/Média:
Graffiti az őskorban és az ókorban. (Pl. barlangrajzok, pompeji falfeliratok,
egyiptomi sírok). Graffiti ma: művészet vagy kulturális
környezetszennyezés.
A képregény mint műfaj, híres képregények. Képregények filmes
adaptációi (pl. Superman, Batman, Pókember, Sin City, Amerika kapitány,
Asterix stb.).
A képregény mint művészet (pl. R. Lichtenstein).
Művészfilm, kommerszfilmek, reklámfilmek, plakátok.
Filmes gegek, átverés, képi humor, rajzfilm, némafilm (Pl. Chaplin, Stan
és Pan, Buster Keaton).
Film és irodalom kapcsolta – adaptáció vagy új műalkotás, remake-ek.
Népköltészet, műköltészet, alakzat, szókép, epika, novella, regény,
Kulcsfogalmak/
cselekmény, korrajz, hagyomány, szubkultúra, graffiti, képregény,
fogalmak
művészfilm, közönségfilm, adaptáció.

A fejlesztés várt
eredményei a 9.
évfolyam végén

Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és
sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció összetevőit, tudnak
olvasni a nonverbális jelekből. Igyekeznek alkalmazkodni a helyzetnek
megfelelő kommunikációs normákhoz.
A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a hírt és a
véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az internetes
kommunikáció veszélyeit és illemtanát.
A tanulók a pedagógus segítségével felismerik egyéni fejlesztési
szükségleteiket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti motiváció,
fejlődik az önellenőrzés, az önálló tanulás képessége. A tanulók rendelkeznek
a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismerik a nyelvi elemeket.
A tanulók kissé biztosabb leíró nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, ezeket
képesek gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszenek arra, hogy
szóban és írásban is teljes mondatokban fogalmazzanak, és törekszenek arra,
hogy kevés helyesírási hibát ejtsenek.
A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg
tartalmával kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és
írásban. Képesek a szövegben információkat keresni. Képesek különböző
típusú szövegek tartalmának összefoglalására, jegyzet és vázlat önálló
készítésére. Önállóan használják a hagyományos és az internetes szótárakat.
Ismerik a forráskritika alapvető szempontjait. Ismerik a netikett alapvető
szabályait és ezek alkalmazását. Képesek az irodalmi és köznyelvi szövegek
közötti különbségek felismerésére. Képesek önálló szóbeli és írásbeli
megnyilatkozásokra irodalmi művekről.
A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket
használó kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. Felismerik a
durva manipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi eszköz felismerésére
és alkalmazására.
A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg tudják
határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik írásjelhasználatuk és olvasási készségük.
A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex információk
megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett tudásuk. Képesek
stílusváltásra hivatalos helyzetben.
Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és képesek
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rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat. Képesek
szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet. Tudnak legalább egy
nyelvi szótárt használni.
Képesek néma olvasással szövegek megértésére és felidézésére. Képesek
történet írására előre meghatározott szempontrendszer segítségével. Tudnak
vázlatot készíteni megadott szempontrendszer alapján. Felismerik a
helyesírási alapelveket, és helyesen alkalmazzák őket. Képesek néhány
alakzat és szókép felismerésére. Ismernek néhány epikai műfajt, ismerik és
alkalmazzák az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmakat.
10. évfolyam
A 10. évfolyam legfontosabb céljai:
— fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli tanulás
különböző módozataihoz;
— értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fontosságát;
— kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a vulgarizmust;
— legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket;
— készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre;
— legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontok alapján
különböző műfajú szövegek írására;
— tudjanak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző műfajú
szövegeket írni;
— legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott szempontok
önálló alkalmazásával;
— ismerjék a lényegkiemelés eszközeit;
— használják tudatosan a digitális eszközöket, legyenek tisztában a világháló használatának
etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs
Órakeret:
repertoár a gyakorlatban
16 óra
Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban. Tömegkommunikációs
ismeretek. Tény és vélemény megkülönböztetése.
Előzetes tudás
Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a társértékelés
szerepének ismerete a tanulás sikerességében.
A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A
formális és az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás.
A komplex
Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az udvarias
műveltségtársalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, elutasítása.
területhez
Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése.
kapcsolható
A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának gyakorlása
fejlesztési feladatok és e képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése.
Felkészítés a vizsgahelyzetekre.
Az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, megerősítés és OKÉ-tematika illeszkedő
segítő bírálat a társaknak. A művészeti ágakhoz való viszony beépítése
részei.
az önértékelésbe.
Társadalomismeret:
Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás.
A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai.
kommunikáció
Disputa: érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa szabályainak
társadalmi és kulturális
megismerése, egyszerűsített játék.
meghatározottságai,
Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- és
tömegkommunikáció,
ízlésformáló szerepe.
média, film.
Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). Állásfoglalás az
Természetismeret,
életstílusok, szerepminták körében, értékválasztás.
Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias társalgás. matematika:
A vulgarizmus kerülése.
kommunikációs
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Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. Különböző
képességeket fejlesztő
stílusrétegek műfaji sajátosságainak megfelelően írt saját és kész
gyakorlatok.
szövegek felolvasása, előadása, illetve rögtönzése.
Idegen nyelv: udvarias
Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és
teljesítményének értékelése indoklással, fejlesztési tanácsokkal.
társalgás,
Érvelő műfajok és szövegek, a meggyőzés szolgálatában. A vizsga, mint véleménynyilvánítás.
a meggyőzés színtere.
Formális és informális tanulás, egész életen át tartó tanulás; disputa,
Kulcsfogalmak/
érvelés, érv, cáfolat, tételmondat; vulgarizmus, előadói stílus, testbeszéd,
fogalmak
arcjáték, hangerő, hanglejtés, értékválasztás, érvelés.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek

Órakeret:
16 óra

Az eddig szerzett stilisztikai ismeretek.
A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a szépirodalmi
művek néhány stílusjegyének felismerésében.
A komplex
Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív voltának
műveltségtudatosítása.
területhez
A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése.
kapcsolható
Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a szinkron
fejlesztési feladatok nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása.
A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének, valamint az
asszonynév-választás törvényes lehetőségeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a félhivatalos, Társadalomismeret,
idegen nyelv,
publicisztikai helyzetekben.
A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések koherenciájának természetismeret,
matematika: helyesírás.
elemzése.
Idegen nyelv: a
Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a tudományos
(népszerű tudományos, ismeretterjesztő) stílus jegyeivel szövegek
globalizáció
alapján. A különböző stílusrétegekbe tartozó szövegek felismerése.
következtében
Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs történeti
nemzetközivé vált
rétegei néhány szöveg vizsgálatával.
szavak, néhány
Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv változásában.
diáknyelvi és szleng
Szógyűjtés a technikával, a divattal és a zenével kapcsolatban –
elem idegen nyelven.
köznyelvivé vált idegen és új szavak.
Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és jelentésével.
Nyelvváltozatok, nyelvjárások. Egy-egy a tanulók által ismert vidék
nyelvjárásainak jellegzetességei. Tájszavak.
Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. Szlengszótárak. A
határon túli nyelvhasználat egy-két változata: kétnyelvűség,
kevertnyelvűség, kettős nyelvűség.
Koherencia, publicisztika, stílusárnyalat, társalgási stílus, művelt köznyelv,
Kulcsfogalmak/
szleng, argó, nyelvtörténet, finnugor nyelvcsalád, nyelvváltozat, nyelvjárás,
fogalmak
tájszó.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret:
20 óra
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján
Előzetes tudás
különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás.
Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott szempontrendszer
önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek alkalmazása.
A komplex
Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk képpé
műveltségalakítása.
területhez
Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló
kapcsolható
alkalmazása.
fejlesztési feladatok
Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, kérvények
stb.) megértése és önálló létrehozása.
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
OKÉ-tematika illeszkedő
Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők figyelembe
vételével, önismeret.
részei.
Társadalomismeret,
Lényegkiemelés különböző műfajú, családi témájú szövegekben (pl.
újságcikk, blogbejegyzés).
idegen nyelv,
természetismeret,
Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása.
matematika:
Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók alapján
egyszerű képek alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.).
szövegértést,
Írásbeli ítéletalkotás, kritika, értékelő szöveg írása.
szövegalkotást fejlesztő
Nézőpontváltás a szövegben.
feladatok, hangos és
Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.
néma olvasás
Retorikai feladat, ünnepi beszéd alkotása (pl. ballagásra, születésnapra,
gyakorlása.
esküvőre, eljegyzésre, keresztelőre).
A retorika nyelven kívüli eszközei.
Retorikai feladat, beszéd alkotása tetszőleges témában.
Érvelő szövegek olvasása és alkotása.
Vers- vagy prózaírás sablon segítségével.
Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati alkalmazása
szövegalkotás során.
Kulcsfogalmak/
Lényegkiemelés, érvelés, ítéletalkotás, kritika, nézőpontváltás.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Irodalom – művészetek – média
Órakeret:
Műalkotások befogadása
20 óra
Műnemek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb műfajok ismerete,
szempontok szerinti véleményalkotás irodalmi művekről.
Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése.
Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése.
Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos
legfontosabb ismeretek elsajátítása.

A komplex
műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Irodalom:
OKÉ-tematika illeszkedő
Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös beszélgetés és
részei.
elemzés tematikus bontásban.
(Javasolt szerzők : Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, Kányádi
Társadalomismeret:
Sándor, Dsida Jenő, Kukorelly Endre versei, F.M. Dosztojevszkij, Krúdy
kisebbségi lét, határon
Gyula, Tamási Áron, Márai Sándor, Szilágyi Domokos, Esterházy Péter,
túli magyarság.
Háy János műveiből részletek, Madách Imre, W. Shakespeare drámáiból
Idegen nyelv: idegen
részletek.)
Művészet/média:
nyelvű filmek felirattal
Legfontosabb avantgárd irányzatok jellemzői (pl. expresszionizmus,
vagy anélkül, képi nyelv,
futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus).
falfirkák.
Művészeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat.
Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs.
Filmek a tematikus bontáshoz. (pl. M. Ferreri, Huszárik Zoltán, F.
Zeffirelli, B. Luhrmann filmjéből vett részletek, hollywoodi happy end
filmek).
Műalkotások (vers, zene, film, tánc stb.). befogadása és kommentálása, a
befogadó szerepe a művek értelmezésekor.
Kulcsfogalmak/
Avantgárd irányzatok, műkedvelés, hobbi, giccs, befogadó, műértelmezés.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a 10.
évfolyam végén

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész életen át
tartó tanulás szükségességét.
Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok
kitöltésének módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos
formanyomtatványok között, kitöltésükben alapszintű jártasságot szereznek.
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Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és a
vulgarizmust.
A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket.
Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú kezelésére.
Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy időben is
többféle nyelvváltozat létezik.
Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer
alapján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra.
Tudnak rövid elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas
szövegeket írni.
Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott
szempontrendszer alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit.
Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek szóbeli
előadásakor.
Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, felismerik a
manipuláció eszközeit.
Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés esetén is,
képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani.
Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a
képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány
jellegzetességét szépirodalmi művekben.
11. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata;
Órakeret:
Hivatalos kommunikáció
7 óra
Ismeretek a kommunikáció verbális és nonverbális elemeinek működéséről,
Előzetes tudás
a tömegkommunikációról és a manipulációról. Ismeretek a vizuális
kommunikációról, gyakorlat a képi nyelv elemzésében.
A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása.
A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók
esetében, a manipuláció felismerése.
Filmnyelvi kommunikációs eszközök megismerése, felismerése és
A komplex
alkalmazása.
műveltségA vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének
területhez
továbbfejlesztése.
kapcsolható
A színek jelentéshordozó szerepéről való tudás elmélyítése.
fejlesztési feladatok
Ismerkedés a zenei nyelvvel, és a nyelv zenéjének tanulmányozása.
A hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját gyakorlatban.
Hivatalos kommunikáció műfajainak, szövegtípusainak,
szabályrendszerének megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
OKÉ-tematika illeszkedő
A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális antropológiai
szempontok; a divat, az öltözködés jelentéshordozó szerepe.
részei.
Társadalomismeret:
Reklám, plakát, graffiti: meggyőzés vizuális eszközei, meggyőzés,
manipuláció.
kommunikáció
Reklám: rádióreklám, internetes reklám. A meggyőzés hangzó és
társadalmi és kulturális
komplex eszközei, meggyőzés, manipuláció.
meghatározottságai.
Természetismeret,
A képi nyelvben és a verbalitásban rejlő meggyőzési lehetőségek, ezek
matematika:
kipróbálása.
Megértés szöveggel és szöveg nélkül, a kontextus és a hagyomány
kommunikációs
szerepe, kulturális útjelzők. Hangzó szövegek és képi információk
képességeket fejlesztő
megértése.
feladatok.
Idegen nyelv: a nem
A filmnyelv mint kommunikációs forma.
A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata.
nyelvi jelek és a
A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és olvashatósága.
kontextus szerepe az
A színek jelentése, színszimbolika a köznapokban és a művészetekben.
idegen nyelvi
Zene és kommunikáció, zenei nyelv, a nyelv zenéje. A zenei nyelv
kommunikációban.
egyetemessége.
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Részvétel a hivatalos kommunikációban, a hivatalos kommunikáció
aktuális műfajai: felelés, beszámoló, vizsga stb.
Pályázatok. Állásinterjú. A hivatalos dialógus mint műfaj. Gyakorlatok,
szerepjáték.
Vizualitás, képi nyelv, filmnyelv, nemzeti kultúra, szubkultúra, célközönség,
Kulcsfogalmak/
színszimbolika, dialógus, zenei nyelv, a nyelv zenéje, intonáció,
fogalmak
beszédtempó, hivatalos kommunikáció.
Órakeret:
10 óra
A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről az általános iskolában tanultak. A
helyes beszéd és a helyesírás egyéni szintje. A legalapvetőbb nyelvtani
Előzetes tudás
ismeretek, a nyelvi elemek felismerése. Egyéni fejlesztési szükségletek
felismerése, a helyes beszéd és a helyes írás iránt kialakuló motiváció.
A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről tanultak felfrissítése, kiegészítése.
A helyes beszéd és a jó helyesírás igényének felkeltése, megerősítése. A
A komplex
nyelvtani ismeretek hasznosságáról való meggyőződés kialakítása,
műveltségmegerősítése. Az általános iskolában tanult leíró nyelvtani ismeretek
területhez
felfrissítése, az alapvető hiányosságok pótlása feladatok megoldása során.
kapcsolható
A szóelemek és a szófajok, valamint a szintagmák felismerésének
fejlesztési feladatok
fejlesztése, szókincsbővítés. A teljes mondatokban való fogalmazás
igényének felkeltése. A helyesírás fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret,
A nyelv fogalma, nyelv és beszéd.
idegen nyelv,
A beszéd jellemzői – az egyénre jellemző beszédmód.
A jel, a jelzés, a jelrendszer fogalmának megismerése, illetve ismétlése. A természetismeret,
matematika: helyesírás.
jelek típusai (ikon, index, szimbólum).
Idegen nyelv: a nyelvek
A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi jelek típusai.
A nyelvtan szerepe az egyén életében, tanulásának haszna.
egyedisége és
Játék a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel.
rokonsága.
A nyelv szintjei, a leíró nyelvtan egységei (hangtan, morfématan, szótan,
mondattan, szövegtan).
Hang, fonéma, betű. A hangok jelölése írásban, a betű. Hangtörvények.
A hangtörvényekből fakadó helyesírási szabályok felelevenítése,
helyesírási feladatok egyéni szükségletek szerint. A hangok szerepe a
beszédben. A hangok keletkezése, tiszta ejtés.
A szófajok beszédbeli és mondatbeli szerepe. A szófajok felismerése,
szavak csoportosítása.
Morfémák, szóelemek, szóalakok. A toldalékok szerepe a szó- és a
mondatalkotásban. Szóalkotó játékok.
Szintagmák keresése és jelölése. A szókincs fejlesztése a határozós és a
jelzős szintagmákhoz kapcsolódva.
A tulajdonnevek és az igekötős igék helyesírása.
Általános helyesírási gyakorló feladatok az egyéni problémák feltárására
és egyéni fejlesztésre. A helyesírás önálló fejlesztésének módjai, az
önellenőrzés eszközei.
Kulcsfogalmak/
Nyelv, beszéd, beszédmód, jelrendszer, jeltípus, hang, betű, hasonulás,
fogalmak
összeolvadás, morféma, szóelem, szóalak, toldalék, szintagma.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A nyelv és a nyelvtan rendszere

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Szövegértés, szövegalkotás I.
Órakeret:
A szövegek szerkezete
7 óra
Különböző szövegek folyamatos olvasása. Az olvasottak lényegének
Előzetes tudás
felismerése. Kérdések megfogalmazása az olvasott szöveggel kapcsolatban.
Törekvés a gondolatok célhoz illeszkedő kifejezésére írásban.
Különböző megjelenésű és műfajú szövegek átfogó megértése, a szöveg
A komplex
szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből információk
műveltségvisszakeresése. A szöveg tartalmának összefoglalása, jegyzet és vázlat
területhez
önálló készítése. Az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatban saját
kapcsolható
vélemény megfogalmazása szóban és írásban. Szövegalkotás során a
fejlesztési feladatok
különböző mondatfajták használata. A helyesírás alapvető szabályainak
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ismerete. Szótárak (papíralapú és internetes) gyakorlott használata, saját
szókincs fokozatos bővítése. A szövegek tagolása, főbb szerkezeti
elemeinek ismerete. A forrásellenőrzés szempontjainak megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
OKÉ-tematika illeszkedő
A szöveg jellemzői, tartalmi és formai elemei.
Különböző szövegek – különböző szándékok: szerzők, szövegalkotási
részei.
Társadalomismeret,
célok, hogyan változik egy-egy szöveg a szándéktól függően.
idegen nyelv,
Különböző célok – különböző szövegműfajok (típusok, jellemzők)
természetismeret,
– olvasástechnika, olvasás és szövegértés, hangos és néma olvasás
matematika:
utáni értés.
Szövegek tagolása, szerkezeti elemek, kapcsoló elemek.
szövegértést,
Az írásbeli és a szóbeli szövegalkotás eltérései, az eltérések okai, típusai. szövegalkotást fejlesztő
Szókincs bővítése, szótárak, kézikönyvek használata.
feladatok, hangos és
Internetes szótárak, helyesírás-ellenőrző programok, szótárprogramok
néma olvasás
használata, internetes keresés, források ellenőrzésének kérdései.
gyakorlása.
Rövid szóbeli szövegek leírása – írott szöveggé alakítása.
Kulcsfogalmak/
Szöveg, szövegalkotási szándék és cél, szövegrész, kapcsolóelem, szótár,
fogalmak
szó szerinti jelentés, üzenet.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs
Órakeret:
repertoár a gyakorlatban
8 óra
Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban. Tömegkommunikációs
ismeretek. Tény és vélemény megkülönböztetése.
Előzetes tudás
Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a társértékelés
szerepének ismerete a tanulás sikerességében.
A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A
formális és az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás.
A komplex
Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az udvarias
műveltségtársalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, elutasítása.
területhez
Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése.
kapcsolható
A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának gyakorlása
fejlesztési feladatok és e képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése.
Felkészítés a vizsgahelyzetekre.
Az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, megerősítés és OKÉ-tematika illeszkedő
segítő bírálat a társaknak. A művészeti ágakhoz való viszony beépítése
részei.
az önértékelésbe.
Társadalomismeret:
Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás.
A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai.
kommunikáció
Disputa: érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa szabályainak
társadalmi és kulturális
megismerése, egyszerűsített játék.
meghatározottságai,
Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- és
tömegkommunikáció,
ízlésformáló szerepe.
média, film.
Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). Állásfoglalás az
Természetismeret,
életstílusok, szerepminták körében, értékválasztás.
Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias társalgás. matematika:
A vulgarizmus kerülése.
kommunikációs
Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. Különböző
képességeket fejlesztő
stílusrétegek műfaji sajátosságainak megfelelően írt saját és kész
gyakorlatok.
szövegek felolvasása, előadása, illetve rögtönzése.
Idegen nyelv: udvarias
Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és
teljesítményének értékelése indoklással, fejlesztési tanácsokkal.
társalgás,
Érvelő műfajok és szövegek, a meggyőzés szolgálatában. A vizsga, mint véleménynyilvánítás.
a meggyőzés színtere.
Formális és informális tanulás, egész életen át tartó tanulás; disputa,
Kulcsfogalmak/
érvelés, érv, cáfolat, tételmondat; vulgarizmus, előadói stílus, testbeszéd,
fogalmak
arcjáték, hangerő, hanglejtés, értékválasztás, érvelés.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek

Órakeret:
8 óra

Az eddig szerzett stilisztikai ismeretek.
A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a szépirodalmi
művek néhány stílusjegyének felismerésében.
A komplex
Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív voltának
műveltségtudatosítása.
területhez
A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése.
kapcsolható
Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a szinkron
fejlesztési feladatok nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása.
A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének, valamint az
asszonynév-választás törvényes lehetőségeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a félhivatalos, Társadalomismeret,
idegen nyelv,
publicisztikai helyzetekben.
A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések koherenciájának természetismeret,
matematika: helyesírás.
elemzése.
Idegen nyelv: a
Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a tudományos
(népszerű tudományos, ismeretterjesztő) stílus jegyeivel szövegek
globalizáció
alapján. A különböző stílusrétegekbe tartozó szövegek felismerése.
következtében
Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs történeti
nemzetközivé vált
rétegei néhány szöveg vizsgálatával.
szavak, néhány
Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv változásában.
diáknyelvi és szleng
Szógyűjtés a technikával, a divattal és a zenével kapcsolatban –
elem idegen nyelven.
köznyelvivé vált idegen és új szavak.
Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és jelentésével.
Nyelvváltozatok, nyelvjárások. Egy-egy a tanulók által ismert vidék
nyelvjárásainak jellegzetességei. Tájszavak.
Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. Szlengszótárak. A
határon túli nyelvhasználat egy-két változata: kétnyelvűség,
kevertnyelvűség, kettős nyelvűség.
Koherencia, publicisztika, stílusárnyalat, társalgási stílus, művelt köznyelv,
Kulcsfogalmak/
szleng, argó, nyelvtörténet, finnugor nyelvcsalád, nyelvváltozat, nyelvjárás,
fogalmak
tájszó.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret:
8 óra
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján
Előzetes tudás
különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás.
Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott szempontrendszer
önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek alkalmazása.
A komplex
Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk képpé
műveltségalakítása.
területhez
Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló
kapcsolható
alkalmazása.
fejlesztési feladatok
Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, kérvények
stb.) megértése és önálló létrehozása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
OKÉ-tematika illeszkedő
Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők figyelembe
vételével, önismeret.
részei.
Társadalomismeret,
Lényegkiemelés különböző műfajú, családi témájú szövegekben (pl.
újságcikk, blogbejegyzés).
idegen nyelv,
természetismeret,
Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása.
matematika:
Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók alapján
egyszerű képek alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.).
szövegértést,
Írásbeli ítéletalkotás, kritika, értékelő szöveg írása.
szövegalkotást fejlesztő
Nézőpontváltás a szövegben.
feladatok, hangos és
Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.
néma olvasás
Retorikai feladat, ünnepi beszéd alkotása (pl. ballagásra, születésnapra,
gyakorlása.
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok
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esküvőre, eljegyzésre, keresztelőre).
A retorika nyelven kívüli eszközei.
Retorikai feladat, beszéd alkotása tetszőleges témában.
Érvelő szövegek olvasása és alkotása.
Vers- vagy prózaírás sablon segítségével.
Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati alkalmazása
szövegalkotás során.
Kulcsfogalmak/
Lényegkiemelés, érvelés, ítéletalkotás, kritika, nézőpontváltás.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Irodalom – művészetek – média
Órakeret:
Műalkotások befogadása
14 óra
Műnemek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb műfajok ismerete,
szempontok szerinti véleményalkotás irodalmi művekről.
Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése.
Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése.
Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos
legfontosabb ismeretek elsajátítása.

A komplex
műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Irodalom:
OKÉ-tematika illeszkedő
Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös beszélgetés és
részei.
elemzés tematikus bontásban.
(Javasolt szerzők : Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, Kányádi
Társadalomismeret:
Sándor, Dsida Jenő, Kukorelly Endre versei, F.M. Dosztojevszkij, Krúdy
kisebbségi lét, határon
Gyula, Tamási Áron, Márai Sándor, Szilágyi Domokos, Esterházy Péter,
túli magyarság.
Háy János műveiből részletek, Madách Imre, W. Shakespeare drámáiból
Idegen nyelv: idegen
részletek.)
Művészet/média:
nyelvű filmek felirattal
Legfontosabb avantgárd irányzatok jellemzői (pl. expresszionizmus,
vagy anélkül, képi nyelv,
futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus).
falfirkák.
Művészeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat.
Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs.
Filmek a tematikus bontáshoz. (pl. M. Ferreri, Huszárik Zoltán, F.
Zeffirelli, B. Luhrmann filmjéből vett részletek, hollywoodi happy end
filmek).
Műalkotások (vers, zene, film, tánc stb.). befogadása és kommentálása, a
befogadó szerepe a művek értelmezésekor.
Kulcsfogalmak/
Avantgárd irányzatok, műkedvelés, hobbi, giccs, befogadó, műértelmezés.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a 11.
évfolyam végén

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész életen át
tartó tanulás szükségességét.
Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok
kitöltésének módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos
formanyomtatványok között, kitöltésükben alapszintű jártasságot szereznek.
Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és a
vulgarizmust.
A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket.
Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú kezelésére.
Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy időben is
többféle nyelvváltozat létezik.
Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer
alapján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra.
Tudnak rövid elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas
szövegeket írni.
Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, felismerik a
manipuláció eszközeit.
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Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés esetén is,
képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani.
Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a
képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány
jellegzetességét szépirodalmi művekben.
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IDEGEN NYELV
Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve az a
törekvés, hogy a tanuló a szakiskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák birtokába jusson,
melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, hogy megfelelő motiváció
esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően önállóan is tovább tudja ápolni és fejleszteni
idegennyelv-tudását.
Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és a
beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a
tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit.
A szakiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam befejezésekor
elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet a négy
alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és beszédkészség terén
elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet mind a négy
alapkészségben.
A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket
és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése.
Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket,
amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket
ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkeznek. Képes nagyon egyszerű interakcióra,
amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.
Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős
szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.
Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet konkrét
szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a legfontosabb
információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően elmondott
rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a
hallottakat. Képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően
beszélnek hozzá.
Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét
szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. Képes
arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált információközlő szövegek
témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős kontextusban képes megérteni
neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes szavakat és nagyon egyszerű
kifejezéseket.
Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, hétköznapi
szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat adjon
önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és jól
begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben időnként
esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az emlékezetében, küzd a nehéz szavak
kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat
egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy
adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet
érteni. Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt.
Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó
adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével mindennapi,
ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős szavakat és gyakran
használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat
egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” összekössön.
Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és érthetően
beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, többféleképpen
elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű beszélgetést
kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az alapvető
udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel
és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez
kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben egyszerű szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek
segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is
feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes rövid beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével
kommunikálni, még ha gyakran meg is akad, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy beszédpartnere
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mondanivalóját a mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze.
Képes beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan
elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy
beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond.
Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, rövid
közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek használatában még
bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai ápolására rövid, egyszerű
szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail).
A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt
kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető
személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és
rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat
cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását
valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket
érintik.
Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran
használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és érthetően,
valamint irodalmi német nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. Képes
ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az
internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes egyszerű, rövid, mindennapokkal
kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a szövegekből egyszerű, személyes
szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni.
Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek
lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket megérteni, ha
azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat és/vagy internacionalizmusokat
tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és megértse a számára fontos
információt.
Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel
kifejezze magát, miközben azonban még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy
egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket fogalmazzon
meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai
tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani szerkezetek
segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket megfogalmazni.
Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy esemény lefolyásáról
megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, „később”, végül”) időbeli sorrendben
beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”)
összekössön. Képes mondatait helyesen hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni.
Kiejtése többnyire nem nehezíti az értést, bár idegen akcentusa feltűnő.
Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából hibátlan
közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, helyek és
helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély szókinccsel és néhány
egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon ismerős témákról, őt magát
személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével
(„először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy
egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”)
összekösse. Képes néhány fontos helyesírási szabály megközelítően helyes alkalmazására.
Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha
beszélgetőpartnere irodalmi német nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos
dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét
szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal
kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig tudja megoldani, és
esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon ismerős, egyszerű és rutinszerű
nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy ismerős helyzetekben egyszerű nyelvi
eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős témakörben folyó beszélgetések során, ha
azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse a beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve
kérdésekre válaszoljon. Képes arra, hogy nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje
meg a mondottakat, vagy betűzzön bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni.
Képes beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan
elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései
megértését.

oldal 558 / 830

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű
közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes rövid,
személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és kívánságokra
vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. Képes gyakran
használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási szabályokat, s így a helytelen
írásmódból adódó félreértéseket elkerülni.
9-10-11. évfolyam (Angol / Német nyelv)
Órakeret
3-2-2 /
2-2-2 óra
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának
Előzetes tudás
fontosságáról.
A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.
A komplex
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása,
műveltségmegoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.
területhez
Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése.
kapcsolható
Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a
fejlesztési feladatok beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok
szerepének hangsúlyozása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok tematikus
nyelv és irodalom:
összeállítása, elemzése.
Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével.
hivatalos szövegek
A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során
értelmezése.
feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a sorrendiség
rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok rögzítése.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Kulcsfogalmak/
fogalmak

A nyelvtanulás célja

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvrokonságok,
jövevényszavak a történelmi eseményekhez köthetően, a digitális
technológia szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi
fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, idegen nyelvi korrektség.

Órakeret
3-2-2 /
9-9-8 óra
Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az alapkészségek
Előzetes tudás
területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség, szóbeli
interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított technikák.
A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz
legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói
A komplex
vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra való
műveltségképesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok
területhez
megismerése, az ismereteket önmagára vonatkoztatása. A hatékony
kapcsolható
(nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai kompetenciák fejlesztése.
fejlesztési feladatok
Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi országokról, a célnyelvnek
Magyarországon, Európában és a világban játszott szerepéről.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával.
Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és megvitatása,
idegrendszer és
egyéni célok megfogalmazása.
viselkedés.
A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök megismerése
és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának növelésére.
Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek meghatározása. A
célnyelvi országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezése,
elmélyítése, valamint a célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket?
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ismeretek felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése.
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak
tematikus ismétlésére szolgál.)
Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, jelentésteremtés,
reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, motiválás.
Kulcsfogalmak/
UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; DIGEST –
fogalmak
„emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, önvizsgálat;
REVIEWING – áttekintés, ismétlés.
Órakeret:
8-10-9 /
8-8-7 óra
Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a
szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó
Előzetes tudás
feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció
lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül.
Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó
kommunikatív helyzetekben.
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése.
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához
A komplex
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása.
műveltségTörekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális
területhez
kompetencia fejlesztése.
kapcsolható
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más
fejlesztési feladatok
népek és kultúrák iránt.
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő
helyzetéből való szemlélésre.
A stratégiai kompetencia fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret:
Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor,
lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc
állampolgári jogok és
időtöltés, háziállatok stb.).
kötelességek,
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok egyének és közösségek
legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás,
szerepe a
esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.).
történelemben.
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek
Kommunikáció – magyar
felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.
nyelv és irodalom:
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A
témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az
konfliktusok ábrázolása
adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok személyének,
az irodalmi/művészeti
családjának megismerése.
alkotásokban.
Kulcsfogalmak/
Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső
fogalmak
tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Én és a családom

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az otthonom

Órakeret:
8-0-9 /
7-7-7 óra

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok
pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, funkcióit,
berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges eszközöket.
Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó
kommunikatív helyzetekben.
A komplex
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése,
műveltségA témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához
területhez
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása.
kapcsolható
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális
fejlesztési feladatok kompetencia fejlesztése.
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más
népek és kultúrák iránt.
Előzetes tudás
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Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő
helyzetéből való szemlélésre.
A stratégiai kompetencia fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret:
A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz alapján. A
kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb helyiségeinek
földrajz és település
bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének bemutatása (kert, park, kapcsolata
üzletek, posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig
útvonal leírása. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok KOMA:
feldolgozása alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok hivatalos szövegek,
lakókörnyezetének megismerése.
dokumentumok
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A
létrehozása
témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása.
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során
kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése
(szóban, írásban, rajzos formában).
Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos
információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése.
Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, irány,
Kulcsfogalmak/
hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, onlinefogalmak
lakáshirdetés.
Órakeret:
12-10-9 /
6-6-6 óra
Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, rendszerét.
Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg tudja fogalmazni
Előzetes tudás
helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat definiálni, ismeri a barátság
működésének szabályrendszerét.
Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó
kommunikatív helyzetekben.
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése,
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához
A komplex
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása.
műveltségTörekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális
területhez
kompetencia fejlesztése.
kapcsolható
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más
fejlesztési feladatok
népek és kultúrák iránt.
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő
helyzetéből való szemlélésre.
A stratégiai kompetencia fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret:
A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző szakaszok
tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. Vizsgarendszerek a
iskola a történelemben.
magyarországi közoktatásban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne
tevékenykedők feladatköre, kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás
folyamata során barátságok kialakulásának lehetséges módjai,
helyszínei, a hosszú barátság, egy életen át tartó barátság feltételei.
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, belső
tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek
megnevezése.
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek,
hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület országaiban élő
hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése.
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban.
Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű
nyelvi eszközökkel.
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az iskola és barátaim
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A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során
kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése
szóban, írásban, illetve rajzos formában.
Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos
információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, tantárgyi
alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig tartó
tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.

Órakeret:
8-11-8 /
7-7-6 óra
Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt
hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés
Előzetes tudás
formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását
követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a praktikusság és
divat fogalmak.
Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó
kommunikatív helyzetekben.
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése,
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához
A komplex
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása.
műveltségTörekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális
területhez
kompetencia fejlesztése.
kapcsolható
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más
fejlesztési feladatok
népek és kultúrák iránt.
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő
helyzetéből való szemlélésre.
A stratégiai kompetencia fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret:
Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi
ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való
a divat története
használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és
Kommunikáció – magyar
testékszerek.
nyelv és irodalom:
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző
élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, irodalmi és hétköznapi
farsangra, ünnepeken, színházban viselt ruhadarabok.
szövegek értelmezése.
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan.
Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák.
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban,
illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés
között.
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma.
A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott szövegek
feldolgozása.
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok
értelmezése.
Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás,
Kulcsfogalmak/
bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, természetes/környezetre
fogalmak
káros alapanyag, a vásárlás mint szenvedélybetegség, fogyasztói
társadalom, veszélyforrás, védekezés.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Eszem-iszom, étkezés
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Órakeret:
0-11-9 /

9-9-8 óra
A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az étkezéssel
kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, receptek
Előzetes tudás
értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food vendéglőben,
az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen táplálkozás okozta
betegségek.
Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó
kommunikatív helyzetekben.
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése,
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához
A komplex
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása.
műveltségTörekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális
területhez
kompetencia fejlesztése.
kapcsolható
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más
fejlesztési feladatok
népek és kultúrák iránt.
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő
helyzetéből való szemlélésre.
A stratégiai kompetencia fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. Hogyan Természetismeret:
étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti összejövetelek táplálkozás, emésztés,
alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család házon kívül? Hogyan
kiválasztás.
zajlik ez az esemény?
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az
asztalt, ki mosogat?
Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei,
amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés
módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség
megőrzése. Az egészséges étkezés alapszabályai. A család étkezésére
költhető havi összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a
szupermarketben, piacon, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az
étkezési szokások, az egészség megőrzése, illetve a betegség
kialakulása közötti összefüggések felismerése.
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban.
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű nyelvi
eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek
feldolgozása.
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai
adatok értelmezése.
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során
kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó,
poszter – történő megjelenítése.
Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony
tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, termelési,
Kulcsfogalmak/
tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint
fogalmak
hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói
társadalom, veszélyforrás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A komplex

Órakeret:
14-11-9 /
9-9-8 óra
A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és
elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a
színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség
megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és a
szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a függőség
eszköze.
Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó
Szabadidőmben
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műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok

kommunikatív helyzetekben.
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése,
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása.
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális
kompetencia fejlesztése.
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más
népek és kultúrák iránt.
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő
helyzetéből való szemlélésre.
A stratégiai kompetencia fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket szívesen
végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, kedvenc filmje,
állandóság és változatok
kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai esti programjai, hétvégi
– információ,
programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, bulik, közös
szexualitás, az emberi
programok.
élet szakaszai.
Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az iskolán
kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok.
Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak
akadályai, belső-külső tényezői.
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és
időtartama.
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüggése.
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása.
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság
feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit hoz a
nap.
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban.
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A
különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos
információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése.
Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, erőgyűjtés,
Kulcsfogalmak/
aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a szellem
fogalmak
karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói társadalom,
veszélyforrás.
Órakeret:
12-11-5 /
Válasszunk szakmát!
11-11-10
óra
Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ szellemi
teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, alkalmazotti/beosztotti
státusz, vállalkozói szemlélet. A formális tanulás során a tantárgyi tartalmak
Előzetes tudás
ismerete, a kiválasztott szakmáról szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci
helyzet aktuális ismerete. A munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek,
munkahelyi biztonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek.
Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó
kommunikatív helyzetekben.
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése,
A komplex
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához
műveltségszükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása.
területhez
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális
kapcsolható
kompetencia fejlesztése.
fejlesztési feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más
népek és kultúrák iránt.
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő
helyzetéből való szemlélésre.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
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A stratégiai kompetencia fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált Társadalomismeret:
beszámoló a közeli jövő terveiről.
globalizációs jelenségek.
Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel
Matematika:
illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről:
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények;
százalékszámítás,
álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa,
hatványozási ismeretek .
foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm.
Kommunikáció – magyar
Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és
nyelv és irodalom:
hátrányok megfogalmazása.
A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem,
hivatalos szövegek,
lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen
dokumentumok
nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel.
létrehozása.
Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, munkaidő,
munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges foglakozások, az
álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak
ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű
bemutatkozó levél megfogalmazása.
Szakmacsoportos rész
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és
hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg
összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)?
Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott
szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell ellátni
az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés legfontosabb
eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a kereseti lehetőségek,
perspektívák a jövőt illetően?
Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj,
tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, munkába
Kulcsfogalmak/
állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi bevétel, kiadás,
fogalmak
diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét,
alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, megélhetés, korlátozott
lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Végre itt a nyár! - projekttervek

Órakeret:
4-4-2 /
4-4-2 óra

Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák,
szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés,
tapasztalatcsere.
Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó
kommunikatív helyzetekben.
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése.
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához
A komplex
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása.
műveltségTörekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális
területhez
kompetencia fejlesztése.
kapcsolható
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más
fejlesztési feladatok
népek és kultúrák iránt.
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő
helyzetéből való szemlélésre.
A stratégiai kompetencia fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket,
hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, szálláskeresés,
térképhasználat,
információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás,
országismeret.
kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias kinyilvánítása,
Előzetes tudás
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segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom:
külföldön.
Projektjavaslatok:
információforrások
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról.
használata
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a
(prospektusok, képek),
partner osztálynak.
szövegalkotás.
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet
stb. alapján.
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a
párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva.
Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki feltöltődés,
Kulcsfogalmak/
útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, beilleszkedés,
fogalmak
szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés.

A fejlesztés várt
eredményei a 11.
évfolyam végén

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a
nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak sikeresek,
illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein szerzett tudás/hiány
mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, hogy milyen erőfeszítésekre
hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, együttműködést mutat a tanárával
a célok elérése érdekében.
Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az előtte álló
tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az általa tanult
idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és környezete életében.
Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a szűkebb
és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető ismeretekkel.
Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák ismeretének
fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására.
Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége
érdekében az általa betartandó szabályokat.
Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-öltözködés”, az
„élelmiszerek-étkezési szokások”, a „szabadidő” és a „szakma világa”
témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből a legalapvetőbb
információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatározott kommunikatív
feladat elvégzése érdekében.
Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű
kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő
mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól.
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó kommunikatív
helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani
szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé.
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MATEMATIKA
A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait,
összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi
ismeretek elsajátítását olyan problémák, eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók
ismerjék fel a matematika gyakorlati életben és más ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát,
és hasznosítsák is azt. Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, de elsősorban szakmai gyakorlati
alkalmazásához legyenek algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak
a világ térbeli, időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak
felismerésére.
A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a tanulók
figyelem-koncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodásuk, kreativitásuk, probléma- és
összefüggés-felismerő és a fegyelmezett, precíz (kooperatív) munkára való képességük, bővüljön
kommunikációs terük (szöveg, ábra, jelrendszer), legyen igényük a folyamatos önellenőrzésre.
Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, tevékenységekre
helyezzük:
— a hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás);
— kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás);
— szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése;
— kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei;
— matematikai modellek és alkalmazhatóságuk;
— algoritmus, kiszámíthatóság;
— mennyiségek közötti kapcsolatok (függvényjellegű, illetve valószínűségi) megértése;
— többféle megoldási mód keresése;
— önellenőrzés módjai (eredmény realitása);
— számológép és számítógép használata.
Célunk, hogy a szakiskola elvégzése után a tanuló legyen képes
— elvégezni alapműveleteket racionális számkörben;
— elvégezni egész kitevőjű hatványozást a racionális számkörben;
— behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét;
— matematikailag értelmezni egyszerű szöveges problémákat;
— megoldani egyszerűbb szöveges feladatokat;
— megoldani egy ismeretlenes elsőfokú egyenleteket;
— értelmezni relációkat pl. (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (pl. és, vagy, ha-akkor, is);
— alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, a százalékszámítást;
— használni elemi geometriai fogalmakat;
— elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat, mértékegységeket használni;
— felismerni a szimmetria, hasonlóság, egybevágóság eseteit;
— tájékozódni a számegyenesen, derékszögű koordinátarendszerben;
— felismerni egyszerűbb sorozatokat (számtani, mértani);
— felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;
— értelmezni, létrehozni egyszerű grafikonokat, diagramokat, táblázatokat;
— felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség számítás, kombinatorika,
statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;
— megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit,
problémáit, megoldást keresni;
— új információkat keresni könyvtárban, interneten.
Az egyes évfolyamokon a fő témakörök ismétlődnek (a feladatok nem!), ami egyre bővülő,
magasabb szinten történő ismétlésre és elmélyítésre ad lehetőséget, elősegíti a már ismert anyag
rögzítését, illetve módot ad az előző évi ismeretek kiegészítésére, a következő év szintjének
beállítására. Itt a tanárnak jelentős differenciálásra van módja az egyes osztályok és egyes tanulók
előképzettsége, motiváltsága, képességei szerint.
9. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Számtan, algebra
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Órakeret
14 óra

Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai kifejezés,
képlet behelyettesítési értéke, zsebszámológép használata.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. Megismeréshez
A komplex
szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, emlékezés,
műveltséggondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). Problémakezelés
területhez
és -megoldás fejlesztése. A kreativitás (adott feltételek szerinti) fejlesztése.
kapcsolható
Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel
fejlesztési feladatok kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, motiváltság,
önszabályozás, énkép).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása.
nyelv és irodalom;
A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen,
osztályközösség-építés;
alapműveletek, hatványozás (10 hatványai), elvégzése,
idegen nyelv:
négyzetgyökvonás (számológéppel).
Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés
szövegértés,
(képletgyűjtemények használata).
kommunikáció,
Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés.
önismeret,
tanulási technikák,
Törekvés az/ önálló, aktív munkára, kreativitásra, kommunikációra,
kooperáció.
kooperációra.
Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.
Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban:
logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.
Növekvő igény az önellenőrzésre.
Fogalmak, szakkifejezések felismerése.
Zsebszámológép használata.
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak,
Kulcsfogalmak
pontosság (hibahatár), számegyenes, számhalmazok.
Előzetes tudás

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika,
Órakeret
valószínűség, statisztika
22 óra
Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség
fogalmának felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid
Előzetes tudás
szövegek értő olvasása. Tájékozódás a számegyenesen (racionális
számkör).
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
A komplex
időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
műveltségképzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
területhez
használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
kapcsolható
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
fejlesztési feladatok fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, válogatás,
nyelv és irodalom;
ábrázolás).
osztályközösség-építés;
Grafikon, diagram, koordinátarendszer – értelmezés, tájékozódás,
természetismeret;
ábrázolás.
A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában (összehasonlítás, társadalomismeret;
viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, vagy, ha - akkor, minden, idegen nyelv:
van olyan, nem minden, egyik sem, nem)
szövegértés,
Feltétel, előzmény, következmény felismerése, alkalmazása egyszerű
kommunikáció,
esetekben.
önismeret,
Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása,
tanulási technikák,
lejegyzése, becslés, kiszámítás, ellenőrzés).
kooperáció,
A valószínűség gyakorlati fogalmának megismerése („biztos”, „lehet, de
adatsorok, diagramok
nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékok, problémák.
értelmezése.
Probléma-megoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; következtetés,
sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, ellenpélda szerepe).
Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel).
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A fogalmak felismerése, alkalmazása hétköznapi, tantárgyi, gyakorlati
előfordulásaikban.
Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló szintje..
Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.
Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).
Az önellenőrzés igénye, alkalmazása.
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.
Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend,
Kulcsfogalmak
koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, statisztika,
valószínűség.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus

Órakeret
18 óra

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
A komplex
időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
műveltségképzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
területhez
használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
kapcsolható
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
fejlesztési feladatok fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció - magyar
Egyes gyakorlati összefüggések matematikai modelljének megalkotása
nyelv és irodalom;
(egyenes arányosság, táblázat, képlet, függvény, ábra).
osztályközösség-építés;
Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre vezető szöveges feladat
természetismeret;
megoldása.
társadalomismere;,
Algoritmusok felismerése, alkalmazása, pl. sorozatok, számtani sorozat,
idegen nyelv:
mértani sorozat, kamatszámítás.
Arányos mennyiségek, fordított arány, százalék, százalékszámítás
szövegértés,
alkalmazása játékos, beugratós, gyakorlatias feladványokban.
kommunikáció,
önismeret,
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció és kooperáció javuló
tanulási technikák,
szintje.
kooperáció,
Többféle megoldási út keresése.
társadalom- és
Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.
természetismereti
Az ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban.
adatsorok, diagramok,
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodásra.
függvények értelmezése.
A helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?).
köznapi gazdálkodási
Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.
ismeretek.
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.
Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, definíció (képlet, szabály), grafikon,
Kulcsfogalmak
táblázat, diagram, algoritmus, kamat.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
18 óra
Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek felismerése,
Előzetes tudás
elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos rajzolás,
derékszögű koordináta-rendszer ismerete, képletgyűjtemény használata.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
A komplex
képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
műveltséghasználata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
területhez
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
kapcsolható
fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
fejlesztési feladatok
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika
épülésének bemutatása (geometria története: a földmérés gyakorlati
A geometria alapjai
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szükségességéből).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes,
félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség,
síkidomok és térbeli testek).
Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai
megállapítása (Thalész-tétel).
Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása
egyszerű esetekben.
Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek
kapcsolata – szögfüggvény).
Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása
egyszerű következtetésekben.
Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület
(gyakorlati pl.) kiszámítása.
Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb).
Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel
kiszámolása.
Vektorok fogalma.
(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése.
Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.
Geometriai ismeretek használata gyakorlati problémákban.

Kapcsolódási pontok
Kommunikáció - magyar
nyelv és irodalom;
osztályközösség-építés;
természetismeret;
társadalomismeret;
idegen nyelv:
szövegértés,
kommunikáció,
önismeret,
tanulási technikák,
kooperáció,
térbeli relációk,
szabályosságok.

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése.
Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.
Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár).
Az önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.
Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín,
Kulcsfogalmak
szimmetria, síkidom, nevezetes alakzatok,ó

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanuló képes
- elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű hatványozást racionális
számkörben;
- behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét;
- megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, próbálgatás,
elsőfokú egyenlet);
- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, és/vagy,
ha, akkor, is);
- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást;
- használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;
- elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat;
- felismerni szimmetriát, egybevágóságot;
- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben;
- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;
- értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, diagramokat,
táblázatokat;
- felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, statisztika,
geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;
- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű
kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre;
- új információkat keresni (könyvtárban) interneten.
10. évfolyam

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Számtan, algebra
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Órakeret
5 óra

Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai
kifejezés, képlet behelyettesítése.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
A komplex
időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
műveltségképzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
területhez
használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
kapcsolható
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
fejlesztési feladatok fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció - magyar
Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel).
nyelv és irodalom;
Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok alkalmazása,
osztályközösség-építés;
képletek, behelyettesítés (képletgyűjtemények használata).
idegen nyelv:
Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben,
papíron, géppel, becslés, kerekítés.
szövegértés,
kommunikáció,
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló szintje. önismeret,
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.
tanulási technikák,
Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban.
kooperáció.
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.
Önellenőrzés igénye.
Zsebszámológép gyakorlott használata.
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, pontosság
Kulcsfogalmak
(hibahatár), ellenőrzés, számegyenes.
Előzetes tudás

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika,
Órakeret
valószínűség, statisztika
11 óra
Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának felismerése,
Előzetes tudás
számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a számegyenesen.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
A komplex
időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
műveltségképzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
területhez
használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
kapcsolható
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
fejlesztési feladatok fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, metszet, unió, Kommunikáció - magyar
nyelv és irodalom;
ábrázolás).
osztályközösség-építés;
Grafikon, diagram, koordinátarendszer használata.
természetismeret;
A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában
(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, vagy, ha társadalomismeret;
idegen nyelv:
- akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem).
Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása
szövegértés,
egyszerű esetekben.
kommunikáció,
Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása,
önismeret,
lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), matematikai tanulási technikák,
modellalkotás.
kooperáció,
Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása egyszerű problémákban.
adatsorok, diagramok
Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, de nem értelmezése.
biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékokban, problémákban.
Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás;
következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása,
ellenpélda szerepe).
Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, relevancia,
következtetések).
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló szintje.
Önismeret fejlődése, reális énkép.
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Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.
Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).
Önellenőrzés igénye, alkalmazása.
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.
Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai
Kulcsfogalmak
művelet, statisztika, valószínűség.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus

Órakeret
11 óra
Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, függvények
Előzetes tudás
ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, hatványozás,
kamatszámítás.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
A komplex
időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
műveltségképzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
területhez
használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
kapcsolható
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
fejlesztési feladatok fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció - magyar
Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása
nyelv és irodalom;
(egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény).
osztályközösség-építés;
Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető
természetismeret;
szöveges feladat megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata.
társadalomismeret;
Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani sorozat – egyszerű számítások
idegen nyelv:
gyakorlati problémákban; mértani sorozat, elemeinek számolása;
kamatszámítás (kamatos kamat számítása).
szövegértés,
(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.)
kommunikáció,
önismeret,
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló szintje. tanulási technikák,
Többféle megoldási út keresése.
kooperáció,
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.
adatsorok, diagramok,
Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.
függvények értelmezése.
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.
Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?).
Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, diagram,
Kulcsfogalmak
algoritmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A geometria alapjai

Órakeret
9 óra
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés,
Előzetes tudás
vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
A komplex
képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
műveltséghasználata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
területhez
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
kapcsolható
fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
fejlesztési feladatok
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika
épülésének bemutatása (geometria története).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, pont, Kommunikáció - magyar
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egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság,
merőlegesség).
Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció fogalma).
Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai
megállapítása (Thalész-tétel).
Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása
egyszerű esetekben.
Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek
kapcsolata - szögfüggvény).
Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.
Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület
(gyakorlati pl.) kiszámítása.
Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, hasáb,
henger, gömb).
Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, képletgyűjteménnyel
kiszámolása.
Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák).
Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások.
Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.

nyelv és irodalom;
osztályközösség-építés;
természetismeret;
társadalomismeret;
idegen nyelv:
szövegértés,
kommunikáció,
önismeret, tanulási
technikák, kooperáció,
térbeli relációk,
szabályosságok,
szimmetriák.

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. Eredmények
korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, fegyelmezett,
kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő fejszámolás, becslés
(nagyságrend), pontosság (hibahatár). Önellenőrzés igénye, rutinszerű
alkalmazása. Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, szimmetria,
Kulcsfogalmak
nevezetes síkidomok, szabályos testek..

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanuló képes
- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb (szakmai)
képletek értékét;
- matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat
(következtetés, elsőfokú egyenlet);
- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, és/vagy,
ha-akkor, is);
- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást
szöveges problémákra is;
- használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;
- elvégezni geometriai számításokat;
- felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;
- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben;
- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;
- értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó grafikonokat,
diagramokat, táblázatokat;
- felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség,
kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;
- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű
kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre;
- új információkat keresni (könyvtárban) interneten.
11. évfolyam

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A komplex

Órakeret
10 óra
Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai
kifejezés, képlet behelyettesítése.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
Számtan, algebra
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műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció - magyar
Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel).
nyelv és irodalom;
Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok alkalmazása,
osztályközösség-építés;
képletek, behelyettesítés (képletgyűjtemények használata).
idegen nyelv:
Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben,
papíron, géppel, becslés, kerekítés.
szövegértés,
kommunikáció,
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló szintje. önismeret,
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.
tanulási technikák,
Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban.
kooperáció.
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.
Önellenőrzés igénye.
Zsebszámológép gyakorlott használata.
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, pontosság
Kulcsfogalmak
(hibahatár), ellenőrzés, számegyenes.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika,
Órakeret
valószínűség, statisztika
18 óra
Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának felismerése,
Előzetes tudás
számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a számegyenesen.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
A komplex
időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
műveltségképzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
területhez
használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
kapcsolható
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
fejlesztési feladatok fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, metszet, unió, Kommunikáció - magyar
nyelv és irodalom;
ábrázolás).
osztályközösség-építés;
Grafikon, diagram, koordinátarendszer használata.
természetismeret;
A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában
(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, vagy, ha társadalomismeret;
idegen nyelv:
- akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem).
Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása
szövegértés,
egyszerű esetekben.
kommunikáció,
Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása,
önismeret,
lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), matematikai tanulási technikák,
modellalkotás.
kooperáció,
Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása egyszerű problémákban.
adatsorok, diagramok
Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, de nem értelmezése.
biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékokban, problémákban.
Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás;
következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása,
ellenpélda szerepe).
Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, relevancia,
következtetések).
Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló szintje.
Önismeret fejlődése, reális énkép.
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.
Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).
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Önellenőrzés igénye, alkalmazása.
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.
Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai
Kulcsfogalmak
művelet, statisztika, valószínűség.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus

Órakeret
16 óra
Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, függvények
Előzetes tudás
ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, hatványozás,
kamatszámítás.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
A komplex
időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
műveltségképzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
területhez
használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
kapcsolható
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
fejlesztési feladatok fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció - magyar
Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása
nyelv és irodalom;
(egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény).
osztályközösség-építés;
Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető
természetismeret;
szöveges feladat megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata.
társadalomismeret;
Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani sorozat – egyszerű számítások
idegen nyelv:
gyakorlati problémákban; mértani sorozat, elemeinek számolása;
kamatszámítás (kamatos kamat számítása).
szövegértés,
(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.)
kommunikáció,
önismeret,
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló szintje. tanulási technikák,
Többféle megoldási út keresése.
kooperáció,
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.
adatsorok, diagramok,
Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.
függvények értelmezése.
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.
Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?).
Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, diagram,
Kulcsfogalmak
algoritmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A geometria alapjai

Órakeret
18 óra
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés,
Előzetes tudás
vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata.
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az
időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,
A komplex
képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
műveltséghasználata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás
területhez
fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek
kapcsolható
fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,
fejlesztési feladatok
együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika
épülésének bemutatása (geometria története).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, pont, Kommunikáció - magyar
nyelv és irodalom;
egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság,
osztályközösség-építés;
merőlegesség).
természetismeret;
Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció fogalma).
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Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai
megállapítása (Thalész-tétel).
Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása
egyszerű esetekben.
Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek
kapcsolata - szögfüggvény).
Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.
Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület
(gyakorlati pl.) kiszámítása.
Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, hasáb,
henger, gömb).
Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, képletgyűjteménnyel
kiszámolása.
Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák).
Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások.
Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.

társadalomismeret;
idegen nyelv:
szövegértés,
kommunikáció,
önismeret, tanulási
technikák, kooperáció,
térbeli relációk,
szabályosságok,
szimmetriák.

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. Eredmények
korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, fegyelmezett,
kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő fejszámolás, becslés
(nagyságrend), pontosság (hibahatár). Önellenőrzés igénye, rutinszerű
alkalmazása. Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, szimmetria,
Kulcsfogalmak
nevezetes síkidomok, szabályos testek..

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanuló képes
- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb (szakmai)
képletek értékét;
- matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat
(következtetés, elsőfokú egyenlet);
- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, és/vagy,
ha-akkor, is);
- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást
szöveges problémákra is;
- használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;
- elvégezni geometriai számításokat;
- felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;
- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben;
- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;
- értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó grafikonokat,
diagramokat, táblázatokat;
- felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség,
kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;
- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű
kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre;
- új információkat keresni (könyvtárban) interneten.
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TÁRSADALOMISMERET
Az Ember és társadalom (és részben a Földünk – környezetünk) műveltségterület tartalmait a
szakiskolákban egyetlen tantárgyon keresztül, komplex módon közvetíti a Társadalomismeret című
tantárgy. A három évfolyamban több tematikus egységbe szervezve a történelem, a
társadalomismeret, az erkölcs és etika, a hon- és népismeret, a társadalmi, állampolgári és gazdasági
ismeretek, valamint a filozófia területeinek tartalmait különböző arányban tartalmazza. Ezeken kívül a
tantárgy a Művészetek műveltségterületből a mozgóképkultúra és médiaismeret tartalmainak
közvetítésére is szolgál. A tantárgyon belüli komplexitás mellett lényeges elvi és szervező erő az új
tartalommal bíró osztályfőnöki (a továbbiakban Osztályközösség-építés) és a Kommunikáció –
magyar nyelv és irodalom (a továbbiakban Koma) tantárgyakkal való szoros együttműködés, tantervi
összehangoltság, ami a tematikai kapcsolódás mellett a tantárgy iskolai megvalósításának is fontos
alapvetése.
A Társadalomismeret tantárgy főbb feladatai a Köznevelési törvény szakiskolákra vonatkozó
szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott NAT-ból következően fogalmazhatók meg:
— a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett
társadalmi folyamatok megértéséhez;
— események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók készségeit,
kompetenciát, melynek révén sikeres felnőtté válhatnak;
— támogassa a felnőtté váló szakiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív
állampolgárrá válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban;
— segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozás személyes megélését,
felelősségtudatos magatartásukat;
— a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a szakiskolai tanulókat a
jelenben való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket;
— a szakiskolai tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi megismerés
során kapjanak képet a múltról, és különösen a közel múlt világáról, a jelent alakító
tényezőiről;
— személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal kapcsolatban,
lehetőséget biztosítson a történelemből fakadó tanulságok levonására;
— a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas
kapcsolati kultúra fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban;
— a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, hogy
reflektáljon a diákok társadalmi tapasztalataira.
A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők:
— A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a
történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve a
történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése,
megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával.
— A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak,
cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők.
— A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása segíti a
tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és értékelések
megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a múlt
megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a különböző
korok és események összehasonlításában, az összefüggések azonosításában, valamint
az önálló következtetések és vélemények megfogalmazásában.
— A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb célja, hogy a
különböző társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia,
jogtudomány, közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be jelenségeket,
problémákat, és segítse a tanulókat ezek értelmezésében, következtetések
megfogalmazásában; valamint segítse a szakiskolai tanulókat a szűkebb és tágabb
környezetükben való eligazodásban, boldogulásban.
— Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő módszerek
alkalmazásával a tantárgy megalapozza és fejlessze a diákok szociális, erkölcsi és jogi
érzékét, és erősítse problémamegoldó gondolkodásukat.
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9. évfolyam
A nyolc tematikus egység olyan tartalmakból épül fel, amelyek az osztályközösség-építés és a
kommunikáció – magyar nyelv és irodalom tantárgyakkal szoros kapcsolatban állnak. Olyan nevelési
célok megvalósítására adnak lehetőséget, mint a tanulás, az iskola, a tudás értékeinek, hasznának
felismertetése, a társadalom, a közösségek és az egyén kapcsolatának vizsgálata, valamint
támogatás a magyar demokratikus intézményrendszerben való eligazodásban.
A 9. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek:
— a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére,
— az egyén szerepének értékelésére és a közösséghez tartozás felelősségének
elfogadására,
— kritikusan szemlélni a tömegmédia általuk fogyasztott termékeit,
— saját érdekeiknek megfelelően használni Magyarország demokratikus
intézményrendszerét,
— értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint
kihasználni a szakiskola által biztosított tanulási lehetőségeket.
A 9. évfolyam két félévében a társadalomismeret tantárgy a kommunikáció – magyar nyelv és
irodalom tantárggyal összefogva egy-egy – a félévek témáit összekapcsoló – feladatot határoz meg.
Az első félév tanóráinak összegzése egy virtuális osztálykönyv készítése, ennek legfontosabb célja,
hogy e munkafolyamat során az osztály tagjainak kapcsolatai erősödjenek az együttes
tevékenységek, a közös cél és produktum révén. A második félévben szintén a kommunikáció –
magyar tantárgy keretében elindított osztályújság elkészítése az a félévet összefogó, összetett
tevékenység, aminek tartalmainak szélesítésére a társadalomismeret tartalmaihoz kapcsolódó
különböző típusú és műfajú, írásos és képes anyagok szolgálhatnak. A tanév során a tanulók
produktumai az egyes témákhoz kapcsolódó, azokat bemutató téma-tablók lesznek, amelyeket
részben a tanórákon, részben projektek keretében készíthetnek el.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
4
Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Európa és Magyarország
térképein.
A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. Topográfiai ismeretek szerzése.
Gyakorlottság növelése különböző információforrások használatában.
Magyarország Európában

A komplex
műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
Magyarország földrajzi elhelyezkedése, az Európai Unió országai,
tájékozódás Magyarország és Európa térképein, saját településének
térképhasználat.
Matematika:
elhelyezése a térképeken.
Az EU, Magyarország, Budapest, az adott település, iskola
mennyiségek
elhelyezkedése térben – falitérképeken, internetes térképeken (google
összehasonlítása.
Idegen nyelv: földrajzi
maps, google earth). Magyarország szomszédai, Magyarország megyéi
és úthálózata, azonosítás térképeken.
nevek; idegen nyelvű
A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések,
honlapok, alkalmazások.
Osztályközösség-építés:
államhatárok, települések) megkeresése, azonosítása a térképen.
Távolságok becslése és számítása térképeken, események, jelenségek
ismeretek
topográfiai helyének megmutatása térképen. Néhány kiemelt esemény,
Magyarországról, az EUjelenség topográfiai helyének elhelyezése vaktérképen. Internetes
ról.
térképek használata. Táblázatok értelmezése, adatok kikeresése,
összefüggések megfogalmazása.
Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, Észak-Európa,
Kulcsfogalmak/
Európai Unió, régió, ország, állam, szövetség, rendszerváltás, demokratikus
fogalmak
berendezkedés, úthálózat, infrastruktúra.
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Az egyén szerepe a történelemben – A magyar történelem
Órakeret
kiemelkedő alakjai – Világhírű magyar tudósok, művészek
4
és sportolók
Előzetes tudás
Általános iskolai előzmények.
Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések
megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének
A komplex
mozgatórugóira. Az emberi (történelmi) cselekvés és annak következménye
műveltségközötti kapcsolat felismerésének gyakorlása konkrét példákon.
területhez
A kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megismerése révén az egyén
kapcsolható
szerepének és felelősségének súlyának megbecsülése.
fejlesztési feladatok
Az egyéni felelősségérzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a
közösségért.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
Életutak, életművek megismerése.
nyelv és irodalom: a
Az egyén szerepe a történelem, a nemzet sorsának alakításában;
hősiesség, felelősség, célok és eredmények.
személyiség szerepe,
I. Szent István, II. Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Deák Ferenc, Bartók
magyar művészek.
Béla, Szent-Györgyi Albert, Puskás Ferenc, Papp László életútja,
Testnevelés és sport:
tevékenysége, teljesítménye, hatása.
Az egyén, a társadalom és az adott kor összefüggéseinek vizsgálata
sportteljesítmények.
konkrét példákon.
Osztályközösség-építés:
A tehetség és siker összefüggésének felismerése.
felelősségvállalás,
társadalmi és közösségi
szerepek.
Egyéniség, államférfi, politikus, Nobel-díj, tehetség, teljesítmény,
Kulcsfogalmak/
népszerűség, ismertség, karrier, társadalmi mobilitás, értékteremtés.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tematikai egység/
Órakeret
A tudás és az iskola szerepe a társadalomban
Fejlesztési cél
6
Előzetes tudás
Általános iskolai előzmények.
A komplex
Az iskola, a tanulás szerepének felismerése. Az emberiség tudásának
műveltséggazdagodási folyamatának bemutatása. A tanulás és az iskola (a
területhez
tankötelezettség) értelmezése.
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Osztályközösség-építés:
A tanulás eredményessége, a tanulás hiányának következményei –
tapasztalatok megvitatása, érvek ütköztetése.
iskola, tanulás, a tudás
Az emberi tudás – mesterségek, tudományok rendszere – kialakulásának szerepe.
megismerése konkrét példák során.
A tanulás fontossága, egyéni és közösségi haszna.
Az iskola társadalmi szerepe, célja – elképzelések, vélemények
ütköztetése.
A tudás fogalmának átalakulása, az egész életen át tartó tanulás
szükségessége.
A tudományos-technológiai fejlődés hatásai – példák gyűjtése,
összehasonlítás, értékelés.
Egész életen át tartó tanulás, tudomány, iskolarendszer, iskolatípus,
Kulcsfogalmak/
tankötelezettség, információ, információforrás, tudás, információs
fogalmak
társadalom, tudásalapú társadalom, tapasztalati és elméleti tudás.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Egyén és társadalom
Általános iskolai előzmények.
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Órakeret
8

A komplex
A közösségek és az egyének sokféle kapcsolatrendszerének bemutatása. A
műveltségtársadalmi és az egyéni érdekek összeegyeztetése, ennek problémáinak,
területhez
konfliktusainak felismerése, a konfliktuskezelés gyakorlása, vitakultúra
kapcsolható
fejlesztése.
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
Az emberi kultúra jellegzetességei, sokfélesége, gazdagsága.
A társadalmi szintű egyéni és csoportérdekek érvényesítése – ellentétek, nyelv és irodalom: vita,
konfliktusok felismerése, megoldási módok keresése.
érvelés.
Osztályközösség-építés:
Férfi és női szerepek a társadalomban, munka- és feladatmegosztás,
együttműködés és rivalizálás, emancipáció, matriarchális és patriarchális vitakultúra,
társadalmak.
konfliktuskezelés,
A szabadidő a történelemben – egyéni és társadalmi összefüggései;
szabadidős
információgyűjtés, összehasonlítás, rendszerezés, véleményalkotás.
tevékenységek.
Esetmegbeszélések, elemzések, mindennapi élethelyzetek elbeszélése,
eljátszása.
Kultúra, emancipáció, matriarchális, patriarchális társadalom, párt,
Kulcsfogalmak/
érdekvédelem, érdekérvényesítés, multikultúra, munkakultúra, fizikai és
fogalmak
szellemi munka.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Média és társadalom

Órakeret
8

Általános iskolai előzmények.
A médiaműfajok közötti különbségek, illetve az egyes médiumok
műsorstruktúrájának megismerése.
A média társadalmi szerepének és működésének feltárása.
A médiahasználattal kapcsolatos kritikai gondolkodás, tudatos választás
képességének fejlesztése személyes élményekre építő képességfejlesztő
A komplex
módszerekkel.
műveltségA mozgókép szövegértési fejlesztése a tevékenységközpontú, kreatív
területhez
médiapedagógia eszközeivel.
kapcsolható
A kereskedelmi kommunikációval, a reklámozással kapcsolatos megfontolt
fejlesztési feladatok tudatos fogyasztói szerep kialakítása.
Az online kommunikációban való tudatos és kreatív részvétel.
Az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőség és egyéb veszélyek
elkerülésével kapcsolatos ismeretek tudatosítása.
A közösségi tartalmak előállításához kapcsolódó etikai szabályok
elsajátítása, a felelősség, a tájékozottság fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
A tömegmédia világa: a nyomtatott, az elektronikus és a digitális média.
nyelv és irodalom:
A média társadalmi, gazdasági, politikai funkciói, eszközei,
jellegzetességei. Kultúra és szórakoztatás, a médiafogyasztás.
médiával kapcsolatos
A média különféle funkcióinak azonosítása, előnyeinek és hátrányainak
ismeretek, szövegértés.
Osztályközösség-építés:
felismerése.
Az aktuális televíziós nézettségi adatok elemzése, értelmezése.
szabadidős
A filmes hatáseszközök és a filmalkotási folyamat feladatmegosztásainak tevékenységek,
megismerése, az alkotói folyamat mint munka. A filmbefogadás
fogyasztói szokások,
működésmódjára történő reflexió.
magatartásformák.
Tanulási és szórakozási lehetőségek, hasznos dolgok és veszélyek – tv,
internet, a biztonságos internethasználat szempontjainak tudatosítása.
A médiaszövegek befogadásának tanulmányozása, a közönség
médiafogyasztási szokásainak kritikus megfigyelésére alapozott tudatos
mű- és műsorválasztás.
A manipuláció veszélyeinek, technikáinak felismerése, azonosítása
konkrét példákban.
Az életkori sajátságoknak és az elvárható tájékozottságnak megfelelő
érvkészlettel és példákkal alátámasztott vita a média társadalmi
szerepéről, működésmódjáról, pl. a médiahasználattal kapcsolatos
függőségekről, a médiafinanszírozással összefüggő kérdésekről, a
oldal 580 / 830

médiabefolyásolásról, manipulációról, a saját tartalmak közzétételéről, az
erkölcsi és jogi normák alkalmazásáról.
Média, médium, tömegmédia, tömegkommunikáció, az „újmédia”, sajtóműfaj,
Kulcsfogalmak/
nézettségi adat, műsorstruktúra, célközönség, plán, vágás, jelenet,
fogalmak
storyboard (képes forgatókönyv), forgatás, utómunka, manipuláció,
médiahack.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Intézményeink működése

Órakeret
8

Általános iskolai előzmények.
Hivatalos és magánügyek megkülönböztetése.
A komplex
Országos intézmények – országgyűlés, kormány, minisztériumok, bíróságok,
műveltségadóhivatal – feladatainak, működésének megismerése.
területhez
Helyi intézmények – önkormányzat, polgármesteri hivatal, az egészségügyi,
kapcsolható
az oktatási és egyéb funkciójú helyi intézmények – áttekintése.
fejlesztési feladatok Ügyintézés a gyakorlatban – hasznos tudnivalók, a helyi adottságok,
körülmények, kommunikáció és asszertív viselkedés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
A modern polgári állam funkciói, intézményei.
nyelv és irodalom:
A demokratikus berendezkedés, a hatalommegosztás.
A mai magyar állam főbb jellemzői.
szóbeli és írásbeli
Az önkormányzat intézményei.
szövegalkotás, hivatalos
Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a kulturált viselkedés stílus.
Osztályközösség-építés:
gyakorlása.
Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása, a helyzetnek megfelelő
magatartásminták elemzése, értékelése.
magatartás.
Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása.
Kulcsfogalmak/
Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, alkotmány –
fogalmak
alaptörvény.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
16
Az európai és magyar történelem alapvető eseményeinek (idő, történet) (pl.
Előzetes tudás
honfoglalás, 1848/49-es szabadságharc) és az eseményekben részt vevő
kiemelkedő személyiségek ismerete.
A történelmi megismerés módjainak, forrásainak, eszközeinek megismerése
konkrét példákon.
Az európai és magyar történelem kiemelkedő eseményeinek megismerése,
A komplex
ahogy a műalkotások láttatják (festmények, szobrok, épületek stb.).
műveltségStílus és tartalom összefüggéseinek felismerése konkrét példákban.
területhez
Makro- és mikrotörténelem kapcsolódásának megmutatása források
kapcsolható
vizsgálatával.
fejlesztési feladatok
A filmnek mint a történelmi események láttatójának bemutatása .
Gyakorlottság növelése különböző információhordozók, források
használatában adott szempontok betartásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
Írott és tárgyi források, forrástípusok megismerése, a szerzők/alkotók
nézőpontjának azonosítása, alapvető tartalmi elemek felismerése
tájékozódás a térképen.
szövegekben, képeken, filmekben.
Matematika: adatok
A történelemi események és a család- és helytörténet kapcsolatainak a
felismerése, speciális források (pl. oral history – elbeszélt történelem,
értelmezése.
település- és földrajzi nevek) megismerése.
Idegen nyelv: földrajzi és
Filmelemzés alapjainak az ismerete (kép, hang, szöveg, vizualitás,
rendezői szándék, befogadás-történet), filmelemzés – a történelmi tények személynevek.
tükrében (pl. 80 huszár, Trója).
Az európai és magyarországi forradalmak alapvető eseményei (1848/49, Osztályközösség-építés:
1956).
a személyiség szerepe,
Múlt és jelen képekben és szövegekben (1)
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A forradalmakhoz kapcsolódó írott források elemzése (újság, irodalmi
információforrások
jellegű szövegek stb.).
használata.
A történelmi/társadalmi konfliktusok okainak felismerése, a konfliktust
lezáró folyamatok értelmezése (forradalmak a történelemben: az 1956-os
forradalom eseménytörténete – képekben, a diktatúrák és a személyi
kultusz természete).
Ismeretszerzés különböző típusú dokumentumokból – újság, plakát,
röpirat és irodalmi alkotások elemzése.
Írott és íratlan forrás, forrástípus, makro- és mikrotörténelem, forradalom,
Kulcsfogalmak/
diktatúra, személyi kultusz, demokrácia, konfliktus, kompromisszum,
fogalmak
médium, újság, plakát, napló, memoár.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Múlt és jelen képekben és szövegekben (2)

Órakeret
16

A 9. évfolyamon tanultak ismerete. Különbségek és azonosságok
felismerése a társadalomban (vagyoni helyzet, iskolázottság, foglalkozások).
Szokások, ünnepek a családban.
A jelen társadalom és gazdaság jellegzetes vonásai a történelmi
tapasztalatok tükrében, térben és időben – alapvető tájékozottság szerzése,
A komplex
az eligazodáshoz szükséges összefüggések, kapcsolatok felismerése a
műveltségkonkrét jelenségekben, témákban.
területhez
Gyakorlottság növelése az információhordozók használatában.
kapcsolható
Az együttműködés, a vitakultúra fejlesztése.
fejlesztési feladatok A munkaerőpiac alapvető fogalmainak, szerepének, szereplőinek,
szabályainak megismerése a modern társadalomban (a rabszolgapiactól a
munkaközvetítőkig – a munkaerőpiac változásai a történelemben).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
Nemek és szerepek a történelemben a jelen társadalmában.
A társadalmi rétegződés okai, integráció és szegregáció.
tudósok, felfedezők.
A társadalmi mobilizáció – nyílt és zárt társadalmak most és a múltban.
Matematika: adatok
Nők és férfiak a társadalomban.
A „vállalkozó” történelmi típusai – térben és időben (hajósok, bankárok,
értelmezése.
konkvisztádorok, újítók és gondolkodók, tudósok).
Idegen nyelv: földrajzi
A társadalom és a földrajz, települések; tér és társadalom változásai a
történelemben. Kultúrák tájban és időben, térben.
nevek, személynevek.
Szokások, hagyományok: családi, vallási és társadalmi ünnepek.
Az ünnepek szerepe a társadalomban és a családban (rítusok, kultuszok, Osztályközösség-építés:
jeles napok).
munkavállalás; család;
Hit, vallások, egyházak. Vallások és kultúrák, világvallásoktól a szektákig. vallási közösségek.
A feldolgozás módjának közös meghatározása, részvétel a
kivitelezésben.
A munkaerőpiac működésének elveinek, szabályainak megismerése,
gyakorlati ismeretek szerzése a helyi sajátosságok figyelembevételével.
Társadalmi rétegződés, társadalmi mobilizáció, integráció, szegregáció,
Kulcsfogalmak/
asszimiláció, nemi szerep; vallás, egyház, fundamentalizmus, reformáció,
fogalmak
szekta, kereszténység, iszlám, buddhizmus, sintoizmus, munkaerőpiac,
munkavállaló, munkanélküli, munkanélküliség, foglalkoztathatóság.
Előzetes tudás

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

Órakeret
2 óra
A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai
elhelyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati
intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit.
Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a
tudást, a tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és
társadalmi szükségességét.
A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető
tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy
A tanulók teljesítményének a mérése
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ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi,
gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok változásainak) a
megértéséhez
10. évfolyam
A 10. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú munkáltatása határozza meg.
Ebben a keretben a tanulóknak a történelmi múlt (és a jelen) különböző típusú forrásainak (szöveg,
kép, tárgy, audiovizuális) jellemzőivel és feldolgozási szempontjaival kell megismerkedniük, és tudniuk
kell észlelni a szerzők szándékait, nézőpontját. Az egyes történelmi események és helyzetek
problémaközpontú elemzése segítheti a múlt és a jelen eseményeinek a megértését.
A tanév során cél az is, hogy a tanulók képessé váljanak
— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására;
— a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére;
— az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás
felelősségének elfogadására;
— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére,
betartására;
— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések
meghozatalára;
— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági
lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tanulók teljesítményének a mérése

A világkép

Órakeret
2 óra
Órakeret
6

Általános iskolai előzmények.
A különböző világképek, -magyarázatok megértése, jellegzetességeik
felismerése, ezek értékelése, a saját gondolataik megfogalmazása,
A komplex
másokkal való megvitatása, és más véleményének, hitének tiszteletben
műveltségtartása.
területhez
A globalizáció legjellemzőbb jelenségeinek és folyamatainak értelmezése,
kapcsolható
ezek mindennapi életre gyakorolt hatásainak azonosítása, és a globalizációs
fejlesztési feladatok jelenségeket értékelő, önálló álláspontok kialakítása.
A generációk közötti kapcsolódások (egymásrautaltság, értékrendbeli
változások, konfliktusok) feltérképezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
Világmagyarázatok, a világról alkotott kép változásai. A sokszínű
nyelv és irodalom:
világlátás. Vallások, világvallások.
A tanulás, a tudás és a műveltség mai szerepének értelmezése.
különböző megközelítési
A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a világgazdasági válságok.
módok, nézőpontok.
Demográfiai problémák Európában és a világban.
Természetismeret:
A globalizáció és fenntartható fejlődés. A globális világ kihívásainak
hatása hazánk fejlődésére. Alapvető globális problémák tudatosítása. A
környezetvédelem,
kulturális globalizáció előnyei és hátrányai.
fenntarthatóság.
Generációk, generációs kérdések, konfliktusok. Az időskor és a
Osztályközösség-építés:
különböző nemzedékek eltérő életmódja. A nemzedékek közti
szolidaritás. Az együttélés szabályainak kialakítása és rendeltetése.
a tanulás szerepe;
A család funkciójának és szerepének változásai napjainkban.
család; vallási
közösségek.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, ateizmus, egyistenhit, többistenhit,
világvallás, földrajzi felfedezés, idealizmus, materializmus, gazdasági,
társadalmi, politikai rendszer, berendezkedés, fejlődő és fejlett ország,
globalizáció, fenntartható fejlődés, terrorizmus, információs társadalom,
klímaváltozás, környezetszennyezés, migráció, nyugdíjrendszer, társadalmi
szolidaritás, inaktív korú népesség.

Tematikai egység/
Órakeret
A társadalmi normák – szokások és törvények
Fejlesztési cél
4
Előzetes tudás
Általános iskolai előzmények.
A komplex
A társadalmi normák megismerése, megértése és a betartásukra törekvő
műveltségmagatartás bemutatása. A normaszegő magatartás és következményeinek,
területhez
szankcionálásának felismerése.
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
A társadalmi együttélést szabályozó normák (pl. erkölcsi szabályok,
nyelv és
etikett, iskolai házirend, KRESZ, törvények) értelmezése,
irodalom:érintkezési
összehasonlítása, értékelése.
formák.
A normakövető magatartás jelentőségének belátása.
Osztályközösség-építés:
A normaszegés és szankcionálása – mérlegelés, a felelősség belátása.
deviancia, szankciók,
felelősségvállalás,
normakövetés.
Kulcsfogalmak/
Norma, normakövetés, szokásjog, írott jog, törvény, etikett.
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
A politika világa – a demokratikus politikai berendezkedés
Fejlesztési cél
8
Előzetes tudás
Általános iskolai előzmények.
A komplex
A politikai alapfogalmak megértése, értelmezése a mai magyar politikai
műveltségéletre. Történelmi példákon keresztül a szélsőséges politikai irányok
területhez
veszélyességének beláttatása. A demokrácia működésének modellálása. Az
kapcsolható
Alaptörvény fontosabb részleteinek megismertetése. Jogok és kötelességek
fejlesztési feladatok rendszerének átlátása. Az elemző, kritikai gondolkodás fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata.
nyelv és irodalom:
A politikai berendezkedések: a demokrácia és a diktatúra.
A rendszerváltás Magyarországon.
szövegértés.
Az Alaptörvény főbb pontjai.
Osztályközösség-építés:
A politizálás színterei.
A politikai pártok ma Magyarországon.
társadalmi és közösségi
szerepek.
Kulcsfogalmak/
Politika, demokrácia, diktatúra, párt, politikai jog, rendszerváltás, alkotmány,
fogalmak
jogállam.
Tematikai egység/
Órakeret
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek
Fejlesztési cél
4
Előzetes tudás
Általános iskolai előzmények.
A komplex
A közgazdasági és pénzügyi ismeretek, összefüggések megértése. Az
műveltségország költségvetésétől az egyén költségvetéséig – az egyéni gazdálkodás
területhez
gyakorlatának megértése. A realitásérzék fejlesztése, a különböző
kapcsolható
lehetőségek összevetéséhez, mérlegeléséhez szükséges felelősségtudat
fejlesztési feladatok erősítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A legfontosabb közgazdasági fogalmak (gazdasági ágazatok, gazdasági Kommunikáció – magyar
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szereplők, tőke).
Az egyén gazdálkodása, a háztartások gazdálkodása.
A legfontosabb pénzügyi ismeretek (bankok, banki szolgáltatások,
számlák, hitel, kamat, megtakarítás, thm, bankkártyák, valutaárfolyam,
jelzálog).
Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi élethelyzetek elbeszélése,
eljátszása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

nyelv és irodalom:
szituációs játékok.
Matematika: egyszerű
gazdasági számítások.

Osztályközösség-építés:
egyéni és családi
költségvetés, tervezés.
Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás,
pénzügyi tranzakció.

Tematikai egység/
Magyarország az Európai Unióban, Magyarország és
Órakeret
Fejlesztési cél
szomszédai
4
Előzetes tudás
Általános iskolai előzmények.
A komplex
Az EU létrejöttének megismerése. Magyarország és az EU
műveltségkapcsolatrendszerének feltérképezése. Magyarország és a szomszéd
területhez
államok kapcsolatának bemutatása, különös tekintettel az ott élő magyar
kapcsolható
kisebbségekre.
fejlesztési feladatok Az eltérő kultúrák tiszteletének erősítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
Az EU rövid története, az európai integráció.
nyelv és irodalom: a
Az EU szervezete.
A szomszédos államok és az ott élő magyar kisebbségek kultúrája,
szomszédos országok
helyzete.
egyes írói; a határon túli
Részvétel a feldolgozás módjának meghatározásában, kivitelezésében.
nyelvhasználat.
Osztályközösség-építés:
kultúra és kommunikáció
kapcsolata.
Kulcsfogalmak/
Európai Unió, határon túli magyarság, emigráció, kisebbség, nemzetállam.
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
A civil társadalom – érdekvédelem
Fejlesztési cél
2
Előzetes tudás
A 9–10. évfolyamon tanultak.
A komplex
A társadalmi, gazdasági problémák iránti érzékenység megteremtése.
műveltségA társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek
területhez
tudatosítása.
kapcsolható
Az országos és helyi civilszervezet megismertetése, a tanulók számára
fejlesztési feladatok érdeklődésre számot tartó szervezetek részletes bemutatása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
Társadalmi, csoport és egyéni érdekek és az érdekvédelem.
nyelv és irodalom:
Érdekellentétek felismerése, kezelése, erőszakmentes megoldása.
A társadalmi szerveződések.
érvelés, vita.
A civil társadalom.
Osztályközösség-építés:
A fogyasztóvédelem.
Önálló információgyűjtés, egy-egy konkrét szervezet munkájának
egyéni és közösségi
részletesebb megismerése. Esetmegbeszélések.
érdek, társadalmi és
közösségi szerepek.
Civil társadalom, civil szervezet, önkéntesség, fogyasztóvédelem,
Kulcsfogalmak/
érdekképviselet, érdekegyeztetés, szakszervezet, kamara, polgári
fogalmak
engedetlenség, sztrájk.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Természet- és környezetvédelem – Környezettudatos
magatartás
A 9–10. évfolyamon tanultak.
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Órakeret
4

A komplex
A gazdasági-társadalmi változások természetre gyakorolt hatásának
műveltségmegismerése.
területhez
Az ember természetkárosító tevékenységeinek bemutatása, és aktivizálása
kapcsolható
a különböző környezeti programokban való tudatos részvételre.
fejlesztési feladatok A környezetért és a fenntarthatóságért érzett felelősség kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
A fogyasztói társadalom hatásai a környezetünkre, a „jólét” ára.
nyelv és irodalom:
Az ökológia fogalma.
A földi élővilág eltartó képességének korlátai.
információfeldolgozás.
A technikai civilizáció hatása a földi ökoszisztémára.
Természetismeret:
Pazarló használat, környezetszennyezés, népességrobbanás.
A hagyományos és alternatív energiaforrások gazdasági és társadalmi
energiaforrások,
összefüggései.
nyersanyagok, élővilág,
A természetvédelem és a környezetvédelem.
környezetvédelem,
A globális problémák és a lokális cselekvés közötti kapcsolat.
környezetszennyezés.
Információgyűjtés, esetmegbeszélés, saját tapasztalatok
Osztályközösség-építés:
összehasonlítása, mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása.
felelősségvállalás,
fogyasztói magatartás.
Zöld mozgalom, szelektív hulladékgyűjtés, természet- és
Kulcsfogalmak/
környezetszennyezés, környezetvédelem, ökológia, ökológiai lábnyom,
fogalmak
alternatív energiaforrás.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
2 óra

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet
változásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán;
tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával
legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni.
A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető
tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy
ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi,
gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok változásainak) a
megértéséhez.
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TERMÉSZETISMERET
A hároméves program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre hívja a
tanulókat. A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az iskolai
tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. A természetismeret esetében elengedhetetlen a
természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és
technológiai folyamatoknak az ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre
gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az
alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. Az
egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható
alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen.
A kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet
ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás
váljék meghatározóvá a tanulók számára. A programnak fel kell készítenie a diákot a környezettel
kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók
ismerjék meg azokat a természet-gazdasági folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat
idézhetnek elő.
A programban a tanévet egy közös produktummal járó feladat zárja. Ennek elkészítésében
mindenkinek részt kell vennie. A projekt témája és a feldolgozás módja a tanár és az osztály közös
döntésén múlik.
9. évfolyam
Az első félév során a tanuló képet kap a fizika, a természetföldrajz és a biológia által vizsgált egyes
összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk alkalmazásának
lehetőségeiről és korlátairól is. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának módjairól.
A legfontosabb célok a következők:
— a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra;
— legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében
az okozatra vonatkozó következtetések levonására;
— ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;
— legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott diagram
ismeretében adatok, folyamatok meglátására;
— legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.
Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos
megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is.
A második félév fő célja az elvontabb, közvetlenül kevésbé érzékelhető természeti jelenségek
vizsgálata. A tanuló képet kap a kémia, fizika, természetföldrajz és biológia által vizsgált egyes
energetikai összefüggésekről, a természettudományos „láthatatlan” dolgok kutatásának módszereiről,
tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is.
Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti egységéről. Az
így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a
matematika között is.
A legfontosabb célok a következők:
— a szerves és szervetlen világ kapcsolatának megismerésének megalapozása;
— az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése;
— a „láthatatlan” hatások megismerése;
— az atomi/molekuláris folyamatok megismerése;
— az atomi/molekuláris folyamatok szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása.
— az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése;
— az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos
érvelés néhány sajátságának elmélyítése;
— az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek
tudatosítása;
— az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A komplex
műveltség-

Hogyan működik a természettudomány?
Órakeret
A tudomány módszerei
5
Tapasztalatok a megfigyelésről.
Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.
A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének
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területhez
bemutatása.
kapcsolható
Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása.
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél: Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös
Matematika: grafikus
megbeszélése.
ábrázolás.
Lehetséges változatok:
Kommunikáció – magyar
Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása.
nyelv és irodalom: Az
Saját megfigyelések összegyűjtése.
A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek milyen
ember eltérő
fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?)
megjelenítései. Filmes
Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit figyelt műfajok (dokumentummeg? Mire következtetett?)
és művészfilm). Érvelés.
A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek összegyűjtése.
A független és a függő változó fölismerése.
A mérés szerepe a mindennapokban, pl. lázmérés, földmérés,
tömegmérés.
Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és
tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a szív
mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége. (pl. emberi
szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. Eltérő
modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. emberábrázolások),
szempontfüggőség felismerése.
Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv,
kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.
Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a
hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban
(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata).
Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D.
Attenborough: Az élő bolygó – részlet).
Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét probléma
kapcsán.
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás,
Kulcsfogalmak
szimuláció, makett.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
9
Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordinátarendszer, sebesség, a
Előzetes tudás
kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, év.
A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.
A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők ismerete,
használatuk gyakoroltatása.
A komplex
Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a földrajzi
műveltséghálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek leolvasása.
területhez
A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos jelenség
kapcsolható
különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és biológiai
fejlesztési feladatok
ismeretek összekapcsolása.
Rendszerek változásának nyomon követése.
Folyamatok kimenetelének előrejelzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél: A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megismerése
Matematika:
(égtájak, égi mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai
koordináta-rendszer,
módszere. A hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének geometriai hasonlóság,
meghatározása.
váltószög.
Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének
Kommunikáció – magyar
összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás
nyelv és irodalom:
mértékegységeinek használata, átváltása.
Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, használata vetület, nézet,
mozgások leírásában.
perspektíva a
Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; a
művészetekben.
Tájékozódás térben és időben
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szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető összefüggései.
A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás
fogalmának és összefüggéseinek ismerete.

Osztályközösség-építés:
jeles napok.

Lehetséges változatok:
Kémiai reakciók gyorsaságának függése a hőmérséklettől és a
katalizátoroktól.
A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemutatása.
A legegyszerűbb napóra (gnomón) és a déli irány kapcsolata: a Nap
naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek.
A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei.
Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás szükségszerűsége.
Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú
épület magasságának megmérése.
A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és mai
mérések értelmezése.
Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege.
Tematikus térképek értelmezése.
Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom összevetése.
A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak és
az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A bolygók és a
csillagok mozgásának különbsége.
A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív és
kvantitatív alkalmazása.
Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, tematikus
térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, óra, nap, évszak,
Kulcsfogalmak
év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, szögsebesség,
centripetális gyorsulás, reakciósebesség, katalizátor.
Tematikai egység/
Órakeret
Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel!
Fejlesztési cél
6
Előzetes tudás
Sebesség, gyorsulás.
A komplex
A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az állandóság és
műveltséga változás oksági összefüggéseinek felismerése. A jelenségek közös
területhez
jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak megalapozása
kapcsolható
(természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, rendszer, állapot,
fejlesztési feladatok változás, egyensúly, folyamat).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél: A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív
Társadalomismeret:
alkalmazása. A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a
tudósok és koruk.
mindennapokban, a tapadási, csúszási és gördülési súrlódás
Kommunikáció – magyar
megkülönböztetése.
nyelv és irodalom:
A lendület-megmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása.
Lehetséges változatok:
irodalom és művészetek
A lendület-megmaradás felismerése a mindennapokban: –
a tudományban –
rakétameghajtás.
tudomány az
Centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi alkalmazásokban.
irodalomban és
Tömegvonzás ismerete, kapcsolat felismerése a bolygók mozgásával.
művészetekben.
A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete.
A tömeg és a súly megkülönböztetése.
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, súrlódási
Kulcsfogalmak
erő, tömegvonzás, súly.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A komplex
műveltségterülethez

Halmazok
Órakeret
Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás
9
elemei
Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot.
Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól. Tájékozódás a hazai földrajzi,
környezeti folyamatokról.
Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések
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kapcsolható
értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés.
fejlesztési feladatok Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi
gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése néhány
fontos hazai példán.
A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az érdeklődés
felkeltése a környezettudatosság iránt.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Társadalomismeret:
Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a
Történeti ökológia.
napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő
Önellátó és fogyasztói
vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések megfogalmazása. társadalom.
Példák a gazdálkodás és a természeti környezet közti összefüggésekre.
A halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek ismerete. A Celsiusskála alappontjai, az olvadáspont, forráspont feladatmegoldás-szintű
ismerete.
Az gáztörvények (Boyle–Mariotte, Gay–Lussac-törvények) kvalitatív
ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála és a Celsius-skála
kapcsolatának ismerete.
Lehetséges változatok:
Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése.
Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése.
A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. (Pl.
Alföld: tölgyesek, szikesek, homoki gyepek, ligeterdők; középhegység:
tölgyesek, bükkösök, sziklagyepek; magashegységek: lucosok,
törpefenyves, hegyi rét; lápok).
A gazdálkodás hatása az élővilágra: fokgazdálkodás, erdőirtások,
bányászat, folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, vízvezeték,
monokultúrák, kemikáliák, természetvédelmi területek, biogazdálkodás.
Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, problémái.
Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.
Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.
Sziklagyepek: természetvédelmi érték.
Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, trágyázás).
Az gáztörvények: Boyle–Mariotte, Gay–Lussac kvantitatív ismerete és
alkalmazása.
A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladatmegoldás,
az Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, lebegés, merülés
feltételeinek megállapítása és következtetések.
Hidraulikus emelő működési elve.
Pascal-törvény.
A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét példák.
Bernoulli-törvény, Magnus-hatás.
Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, gáztörvény, zárt
rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, halmazállapot,
olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, páratartalom, harmat,
Kulcsfogalmak
dér, eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, talaj, szikes, ligeterdő,
monokultúra, talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai tisztítás,
kölcsönhatás, állapot, változás, egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer,
környezet.
Tematikai egység/
Órakeret
Mechanikai energia
Fejlesztési cél
6
Előzetes tudás
Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás.
A komplex
Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai
műveltségenergiafajták, energia-megmaradás, rendszer). A munka és az energia
területhez
kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok
kapcsolható
megkülönböztetése konkrét példákban.
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Társadalomismeret:
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Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, elemi
gazdaságföldrajz.
alkalmazása.
Lehetséges változatok:
A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka
összefüggéseinek alkalmazása.
Az energia-megmaradás tényének, valamint a termodinamika első
főtételének ismerete.
Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése.
Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os
hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége.
Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció.
Az örökmozgó lehetetlensége.
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, változás,
Kulcsfogalmak
rendszer, környezet, kölcsönhatás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés
Órakeret
Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és
7
anatómiája
A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás
mértékegységei.
Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek megértése.
Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai alapelveinek
megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők megismertetése, az
egészséges életmódra való törekvés erősítése.

A komplex
műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Kommunikáció - magyar
nyelv és irodalom;: az
A mozgás és légzés mechanikájának megismerése. A szív és az erek
mechanikájának megismerése. Alapvető egészségvédelmi ismeretek
emberi test ábrázolásai.
elsajátítása.
Lehetséges változatok:
Az emelő-elv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok
példáján.
A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). Az izomműködés
lényege.
A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.
A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése.
A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés
hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése.
A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A védekező
reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.
A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszám-változás terhelés hatására
(kiscsoportos feladat).
A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport,
dohányzás, szmog, TBC).
A szív fölépítése és működése (makett alapján). A vér és a nyirok, az
erek szerepe.
Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás.
A vérnyomás és a pulzus oka, mérése.
A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és
megőrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis,
infarktus).
Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, légcsere,
Kulcsfogalmak
légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, vérnyomás, kockázati
tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Formák és arányok a természetben
Elemek és vegyületek. Kristályrácsok.
Szerves molekulák a mindennapokban
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Órakeret
9

Előzetes tudás

Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és
molekula, szerkezeti képlet.
Az arányok fontosságának beláttatása, rögzítése. Arányokat fenntartó és
felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok felismerése.
Szerkezet és tulajdonság összefüggésének beláttatása. Szerkezet, arány és
biológiai funkció összekapcsolása.

A komplex
műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Közös cél:
Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend
fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány
módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati
fontosságának megismerése konkrét példákon.

Kapcsolódási pontok
Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom:
disszonancia,
(a)szimmetria,
kompozíció.

Lehetséges változatok:
Matematika:
A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút.
százalékszámítás,
Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és
egyenes arányosság.
tükörszimmetrikus (ember) lények.
Társadalomismeret;
A férfi, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.
osztályközösség-építés:
Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység
jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) és az
a fogyasztói társadalom
iparban (ötvözetek, beton).
kialakulása, gazdasági
Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők):
alapjai (fosszilis
hiánybetegségek, fény, víz stb.
energiahordozók
Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű példákon.
használata).
Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi
egység (cella).
Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek,
folyadékkristályos kijelzők.
A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma.
Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek,
tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése.
A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés,
fűtés, vegyipar).
Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etilalkohol,
aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk.
Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban
(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük.
Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, aminosavak,
fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása az élőlényekben.
Az óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. Mérgezések és
következményeik.
Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán,
Kulcsfogalmak
felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, szénhidrogén,
karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás.
Tematikai egység/
Órakeret
Elektromosság, mágnesesség
Fejlesztési cél
6
Előzetes tudás
Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény.
A komplex
Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati
műveltségkapcsolatrendszere, az információ terjedésének lehetséges módjainak
területhez
leírása az elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb ismeretek
kapcsolható
szerzése a bennünket körülvevő térről. Alapismeretek szerzése az
fejlesztési feladatok elektromágneses hullámon alapuló eszközökről.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Társadalomismeret:
Az elektromosság, mágnesesség mint kölcsönhatás megismerése.
Lehetséges változatok:
felvilágosodás,
Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség
felfedezések, társadalmi
gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető összefüggések
hálózatok.
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felismerése.
Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök
összeállítása, mérések végzése.
Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben.
Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív
összefüggéseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök
teljesítményének összehasonlítása.
A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése.
Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni
megjelenése.
A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.
Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a
gyakorlati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban:
mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.)
Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, Coulombtörvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, váltóáram,
Kulcsfogalmak
elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, elektromágneses
indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses hullám.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés,
Órakeret
kiválasztás
6
Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A légzés
Előzetes tudás
funkciója.
A komplex
Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás,
műveltségemésztés, keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az emberi
területhez
szervezetben.
kapcsolható
Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az
fejlesztési feladatok egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Osztályközösség-építés:
Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az
Etikett, társas
élővilágban és az emberi szervezetben.
viselkedés. Egészséges
Anyagforgalom és egészség néhány összefüggése.
életmód. Nemek,
Lehetséges változatok:
testképek.
Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők,
élősködők, lebontók, fotoszintetizálók.
Táplálkozási hálózat.
Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, epe,
hasnyál).
Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek.
A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe.
Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, mérgezések. Az
alkohol hatása.
Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai.
A vér szerepe, vérkép.
A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, átalakítások).
Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át.
A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, arányainak
(homeosztázis) megőrzése.
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, vérplazma,
Kulcsfogalmak
visszaszívás, szűrlet, vizelet.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A komplex
műveltségterülethez
kapcsolható

Órakeret
6
Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, normálalak.
Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának mélyítése. Az
állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok mérettartományában
bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az energiagazdálkodással
kapcsolatos felelősségtudat erősítése.
Atomi aktivitás
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fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Társadalomismeret:
Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. Az
hidegháború.
atomenergia ismerete.
Lehetséges változatok:
Osztályközösség-építés:
Az anyag atomos szerkezetének tudatosítása konkrét jelenségeken
fenntarthatóság,
keresztül.
atomenergia.
Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése.
A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának,
hatásának megismerése az élő szervezetre.
A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve.
Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi
lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése.
A Nap energiatermelése, hatása a földi életre.
Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, rádióaktivitás,
Kulcsfogalmak
atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, napenergia, atomerőmű.
Tematikai egység/
Órakeret
A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés
Fejlesztési cél
7
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák csoportban élő
Előzetes tudás
állatokra.
A komplex
Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek,
műveltségkölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak
területhez
tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező
kapcsolható
szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez való
fejlesztési feladatok alkalmazkodás megismertetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Kommunikáció - magyar
nyelv és irodalom:
Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és az azt fenyegető főbb
hatások áttekintése az emberi szervezet szintjén és a társas
Érzelmek ábrázolása,
kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az emberi
kifejezése; verbális és
szervezetben.
non-verbális
Lehetséges változatok:
kommunikáció. Haza- és
Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség.
családszeretet, magány,
Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon),
vallás, lázadás stb.
a testméretet megszabó tényezők.
egyes irodalmi
Hormonok és érzelmek kapcsolata.
művekben.
A reflexek fölépítése (térdreflex).
Az idegrendszer szabályozó működése: a testhőmérséklet szabályozása. Társadalomismeret: az
Érzékszervek: az éleslátás feltételei (pupillareflex, élességállítás).
egyéni és csoportos
Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok,
agresszió példái.
gyógyszerek).
Csoportnormák.
Fájdalom, fájdalomcsillapítás.
Osztályközösség-építés:
Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. Védőoltások.
Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok.
társas együttélés,
Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata.
devianciák.
A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében.
Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).
A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult
viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, reklámok,
függőséget okozó hatások, értelemadás.
Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek.
Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség.
Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői.
Szabályozás, visszacsatolás, hormon, célsejt, szorongás, reflexív, vegetatív
központ, tudatmódosítás, immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex,
Kulcsfogalmak
próba-szerencse, bevésődés, utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció,
öröklött gátlás, hierarchia, agresszió, segítségadás (altruizmus),
szabálykövetés.
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Tematikai egység/
Órakeret
Mi a fény?
Fejlesztési cél
4
Előzetes tudás
Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám.
A komplex
A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény esetén,
műveltséga kettősség tudatosítása.
területhez
A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a mindennapokban.
kapcsolható
A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása.
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom:
A fény tulajdonságainak áttekintése.
színek és fények a
Lehetséges változatok:
művészetekben.
A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív
szabályainak megállapítása.
A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizsgálata
és gyakorlati alkalmazásai.
A fényelhajlás jelensége.
A fény elektromágneses hullám mivolta.
A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének
következményei.
A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének”
megjelenési formái.
A fénysebesség kitüntetett szerepe.
Kulcsfogalmak
Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, fénysebesség.
Tematikai egység/
Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az
Órakeret
Fejlesztési cél
emberi élet szakaszai
6
Előzetes tudás
A férfi és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai).
A komplex
A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A szexualitás
műveltséggenetikai szerepének megismerése.
területhez
A nemi működések megismerése a családtervezés és az
kapcsolható
egészségmegőrzés szempontjából.
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Matematika:
Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az öröklődés valószínűség,
és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai háttere emberben. gyakoriság, eloszlási
A genetika és a szexualitás egészségügyi vonatkozásai. A genetikai
görbe; kombinációk.
információ megváltozásának lehetséges következményei.
Lehetséges változatok:
Kommunikáció - magyar
nyelv és irodalom;
Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő betegségek).
osztályközösség-építés:
Mennyiségi és minőségi jellegek különbsége, a környezet szerepe.
A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában (az
Szexualitás, családi élet.
ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága).
Identitás. Öregedés és
A genetikai információ megváltozása: mutációk.
halál, idős generáció.
Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek).
Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és
szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük.
Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk.
A hímivarsejt és a petesejt jellemzői.
A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.
Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a
csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.
Betegségek szűrése, betegjogok.
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Kulcsfogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Gén, génváltozat (allél), mennyiségi és minőségi jelleg, recesszív
(elnyomott) jelleg, mutáció, mutagén és rákkeltő (karcinogén) hatás, ivarsejt,
ivarszerv, petefészek, tüsző/repedés, menstruáció, megtermékenyülés,
tüszőhormon, sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, beágyazódás,
magzat.
Honnan hová?
Órakeret
Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció
8
Az ember társas viselkedése
Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és
agresszió. Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás,
bolygómozgás, tömegvonzás, kör, ellipszis
Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, összefüggések
észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, megfogalmazása.
Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a
különböző léptékű folyamatok megismerése során.

A komplex
műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Társadalomismeret;
osztályközösség-építés;
Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani és
kommunikáció – magyar
biológiai folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai
nyelv és irodalom: A
jellemzőjének megfogalmazása.
Lehetséges változatok:
haladás-eszme
A csillagok fejlődésének főbb állomásai.
különböző korokban; az
A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai. ideológiák mint a hatalmi
Legalább két-két jellemző csillagkép ismerete a téli és a tavaszi égboltról, rendszer alátámasztói.
valamint két-két jellemző csillagkép ismerete az északi és a déli
A járványok és a
féltekéről.
háziasítás
A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése.
történelemformáló
Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről.
szerepe.
A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések oka,
Önzetlenség emberi
következményei.
példái (irodalom,
A jégkorszakok nyomai.
történelem).
Hegységképződés és pusztulás.
Szokások, divat.
Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció.
Szabálykövetés és
Az evolúció darwini leírása.
szabályszegés példái az
Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és, anatómiai érvek.
irodalomban és a
A szelekció hatása (mesterséges, természetes). A háziasítás. Ellenálló
történelemben.
kórokozók terjedése.
Tömegek viselkedését
A biológiai evolúció közvetlenül az emberi társadalomra való
leíró irodalmi példák.
alkalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika).
Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése.
A nagy kihalási hullámok lehetséges magyarázatai.
Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.)
Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).
Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés és
szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés és az
eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere.
Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer,
Kulcsfogalmak
Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, közös
ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, önzetlenség.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A komplex
műveltségterülethez

Órakeret
8
Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-medencében.
Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek
elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az érvelés,
bizonyítás igényének erősítése.
Az evolúció színpada és szereplői
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kapcsolható
Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolása,
fejlesztési feladatok az ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata.
A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet
erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre.
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők
testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés
kialakítása az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia érdekében a
háztartásokban és kisközösségekben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Közös cél:
Társadalomismeret;
osztályközösség-építés:
Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember szerepének
elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány lehetséges
Járványok,
megoldási módszer értékelése.
sivatagosodás,
Lehetséges változatok:
szikesedés,
Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása.
túlnépesedés,
Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.
erdőirtások, bányászat,
Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az folyószabályozások
anyag és energiaforgalom összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, következményei.
fogyasztó, lebontó szervezetek).
Természetvédelem:
Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító vadasparkok, nemzeti
civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó parkok. Nemzetközi
gazdálkodási formák.
szerződések.
A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése
és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása,
megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a biológiai sokféleség
védelme. A természetvédelem lehetőségei. Helyi környezeti probléma
felismerése, információk gyűjtése.
A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei.
Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazdaságtan és
kritikája.
Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői
(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, globalizáció).
A Gaia-elmélet lényege.
Kulcsfogalmak
Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Projektek
Órakeret
A tanulók éves teljesítményének a mérése
6
Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a tanév során elsajátított ismeretek.
Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák.
fejlesztése.
A komplex
A tanulók teljesítményének a mérése – komplex mérés a matematika és a
műveltségtermészetismeret területén. (A mérés feladata annak ellenőrzése, hogy a
területhez
tanuló milyen mértékben igazodik el a természet szerveződési szintjei között,
kapcsolható
különös tekintettel az atomi és egyed feletti szintekre, képes-e a
fejlesztési feladatok
valószínűségi szemlélet alkalmazására mindennapi szituációk elemzése
során is.)
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében; a Minden műveltségterület:
projektmódszer megismerése.
a projekthez kapcsolható
Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően.
tartalmi elemek.
Részvétel a „tudáspróbán”.
Kulcsfogalmak
Projekt, tervezés, külső és belső értékelés.
A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű
megfigyelés és a kísérlet különbségét, a két vizsgálati mód célját. Értse a
számszerűség jelentőségét a mérésekben, tudjon ábrázolni és leolvasni mért
adatokat.
Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Értse a térbeli
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tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tudjon tájékozódni
térképeken.
Értse a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Találjon kapcsolatot
a tömeg és a súly között. Értse az ok és okozat közötti kapcsolatrendszert.
Értse az energia, a munka, a hatásfok és a hő összefüggését. Ismerje az
emberi szervezet működésének mechanikai hátterét.
Magyarázzon
mindennapokban
tapasztalt
jelenségeket
anyagi
halmaztulajdonságokkal. Értse az éghajlat és az időjárás elemeinek fizikai
hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, gazdálkodásával.
A tanuló értelmezze és ábrázolja a természetben megfigyelhető arányokat,
ismerjen példákat vizsgálatuk módjára. Hozza kapcsolatba az anyagok
szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal.
Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait.
Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának elektromos
hatását.
Értse a szervezetünkön átáramló anyag és energia szerepét, összefüggését
egészségünkkel. Magyarázza az élőlények egymásra utaltságát. Magyarázza
a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és vezérlés segítségével.
Értse az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas viselkedésben.
Értse az anyag atomos felépítését, ismerje a proton, neutron, elektron helyét
és szerepét az atomon belül. Legyen tisztában a radioaktivitás okával és
élettani hatásával. Legyen tisztában az atomenergia felszabadulásának
módjaival és lehetőségeivel, környezeti hatásaival.
A tanuló értelmezze a tulajdonságok öröklődését családfán, különítse el
öröklött és szerzett tulajdonságainkat. Legyen áttekintése a genetikai
információról, a génműködés szabályozottságáról, egyirányú változásairól
(egyedfejlődés) és zavarairól.
Ismerje a Föld és alkotóanyagainak helyzetét a Naprendszerben és az
Univerzumban.
Ismerje a nemek kromoszomális meghatározottságát, a nemi ciklusok és a
családtervezés hormonális-élettani hátterét.
Ismerjen nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen
természetben, ismerje ezek bizonyítékait, okait.
Ismerjen az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és
növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését.
Tudjon példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezetátalakító szerepére.
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT
A testnevelés és sport műveltségterület szakiskolai kerettanterve társadalmilag elvárt, alkalmazható
ismereteket, képességeket és készségeket foglal magába. Tartalmazza a Nemzeti alaptantervnek a
tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogását, figyelembe veszi az iskolatípus sajátosságait
és a munkaerőpiaci kompetenciákat. Megalapozza a tanulók műveltségterületi tudását, motivációit,
hozzáállását a szakmatanuláshoz szükséges fizikum fenntartásához, az egész életen át tartó
testmozgáshoz, sportoláshoz, egészséges életvitelhez.
Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás fejlesztési
útjának kialakítása. További cél a saját, előnyben részesített rekreációs terület kiválasztása, és az
azzal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az
életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek elleni küzdelem lehetőségét, módjait is.
A diák alapvetően képessé válik a megszerzett kompetenciák birtokában tudása
továbbfejlesztésére, megteremtve az esélyt arra, hogy élete során az elvárt teljesítményt az ahhoz
megfelelő mentális és fizikai állapotban érje el. A kerettantervben megjelenő mozgásos és elméleti
tartalmak sikeres felhasználása érdekében hangsúlyos a tanuló alkalmazkodóképessége a változó
körülményekhez. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtéshez, a
közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális
motivációs tényezőit.
Az elvárt célállapotban a szakiskolai tanulmányait befejező fiatal képes az iskolai
testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására, az egyéni és társas
sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros
tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét a legfőbb értékek közé sorolja az általa vezérelt
gyakorlatok során. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás hatékonyságát, és
egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb területén bekövetkező fejlesztés, hiánypótlás hatásfokát is. A
differenciálás alappillérei a különböző tanulói képességek, adottságok, a számtalan általános
iskolában megszerzett egyenetlen tudás, a heterogén motivációs háttér és a testneveléshez
kapcsolódó más-más egyéni célok.
A társas környezetben végbement tanulási folyamatok eredményeképp az önmagukról alkotott
képet képesek megfelelő önkritikával fogadni. Különbséget tudnak tenni az ideális és a reális énkép
között, tisztában vannak azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagukról alkotott
képet, a reális önismeretet.
A közösen megélt közösségi és minőségi sportélmény, a kulturált szurkolás nyújtotta katarzis
hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság. Az érdeklődés felkeltése eredményeképpen
megismerik a nemzeti büszkeség érzését, megneveznek és felismernek, példaképül választanak
magyar sportolókat.
A szakiskolában közvetlen célként jelennek meg a munkavállalói szerepekhez
elengedhetetlen kompetenciák. A tanulmányok vége felé már a munkabírás, munkaerő megőrzésére
való felelős felkészülés történik egyre tudatosabban.
A sikeres társas részvétel érdekében legyenek képesek a játékban, sportjátékban, egyéb
mozgásformák feladataiban együttműködni társaikkal, osszák meg a feladatmegoldást segítő
információkat.
A fentieken kívül az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz érzését
és a frusztrációt, kimutatni az együttérzését.
Az ápolt és igényes megjelenés, a rendezett mozgásminőség és mozgáskivitelezés
segítségével fejlődik az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, bajnokságokon,
a diáksport-egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A műveltségterületei
tehetséggondozás fő feladata a támogató légkör biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban
álló partnereken keresztül is. Az egyénre szabott fejlesztési eljárások a tanuló szükségleteinek,
képességeinek, teljesítményének megfelelően–mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás
keretében–eredményezhetik más tanulási utak, gyakorlási, edzési folyamatok kijelölését.
9. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok
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Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Határozott tanári irányítással változó részvétel az előkészítő játékokban,
gyakorlásban.
Csapatjátékos tulajdonságokról kevés tapasztalat, egyenetlen motivációs szint
Előzetes tudás
a sportjátékokban történő alkalmazásra.
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok,
vélemények szóban történő kifejezése változó–alkalmanként agresszív,
helyreigazítást igénylő–kommunikációs formákban.
A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan:
Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás.
A tematikai egység A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, képességek megerősítése.
nevelési-fejlesztési Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés állandóan
céljai
ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes test-test elleni játék és
kommunikáció.
Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a testkultúrához tartozó
higiéniában és a gyakorlási környezet személyi és tárgyi rendezettségében.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Legalább két labdajáték választása kötelező.
Matematika: térbeli
Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges lényeges alakzatok, tájékozódás.
technikai és taktikai elemek végrehajtása csökkenő hibaszázalékkal. A
Természetismeret: tárgyi
különböző szintű tudás, motiváció egységesítése.
és természeti környezet.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és
Kommunikációmagyar
testnevelési játékok
nyelv és irodalom:
Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások gyakorlási
egyirányú és kétirányú
hatékonyságának növelése, játékban való egyre eredményesebb
kommunikáció. A
használata. A technikai jellegű alapmozgások variációi változó irányokban, kommunikáció
sebességnöveléssel.
társadalmi normái,
A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való harcban.
kulturált nyelvi
Labdás ügyességfejlesztés nagy ismétlésszámmal.
viselkedés.
A helyben választott sportjátékok technikáinak gyakorlása testnevelési
játékokban, fogójátékok labdával, labdaszerző és labdavédő játékok, egyéb
célirányos játékvariációk. A mozgástanulást segítő eszközök használata
(szemüveg, célkeret stb.).
Bemelegítés labdajáték foglalkozásra–tanári irányítással
Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása és az
önálló bemelegítésre való felkészülés. Egyes bemelegítési részfeladatok
önálló végzése.
Kosárlabdázás
Technikai elemek gyakorlása
Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, meghatározott helyen és
időben is, csellel is. Fektetett dobás egy leütéssel, labdavezetésből
mindkét oldalon, közeli és közép-távoli dobás helyből, félaktív és aktív
védővel szemben is.
Taktikai elemek
Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos védése, a feladattartás
minőségének javítása. Szabálykövető feladatok megoldása (feldobás, alapés oldalvonal-bedobás, jelzés szabálytalanság elkövetése esetén).
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék, teljes
létszámú játék, félpályán és egészpályán feladatokkal. Ötletjáték
támadásban.
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása növekvő biztonsággal
Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre
törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus mozgástechnikája.
Labdakezelési gyakorlatok 2-3-as csoportokban, 1-2 kézzel. Átadások
talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel.
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Kapura lövések: kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; különböző
lendületszerzés után; félaktív és aktív védővel szemben, bedőléssel.
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel,
különös tekintettel a test-test elleni játék sportszerű gyakorlására
Kitámadás, halászás, szerelés. Támadás befejezések lerohanásból,
rendezetlen védelem elleni játékból. Beállós játék.
Ütközés talajon és levegőben. Ötletjáték.
Labdarúgás
Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció továbbfejlesztésével
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások
különböző mértani alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások talajon.
Labdaátvétel testcsellel.
Dekázás: helyben, haladással, irányváltoztatással, párokban.
Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel.
Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a végrehajtási
minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldásai mélységben, szélességben,
folyamatos helycserékkel.
A támadások súlypontjának változtatása rövid átadásokkal.
Ötletjáték. Játék 1 kapura.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó pontossággal
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó labdával.
Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba
és magasságra. Az alsó egyenes nyitás végrehajtása a hálótól (zsinórtól)
növekvő távolságra és különböző nagyságú célterületre, az alapvonal
különböző pontjairól.
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól
dobott vagy falra feljátszott labdával.
Taktikai gyakorlatok
Helyezkedés támadásban.
2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem nélkül,
változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva:
Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú
játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal, érthető,
erős és határozott tanári kontrollal az osztályszintű gyakorlások és
mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy ismétlésszámú
gyakorlására, a játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a
szabálytalanság korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal.
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása, önálló
játék csak erős tanári megfigyelő kontroll esetén.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített
játékvezetésben. Néhány nonverbális jel alkalmazása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok működtetése.
Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal kísérve a játékszervezés
során.
Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések visszafogása.
A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a
tevékenység természetes velejárója.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása.
A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros
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képességek és néhány fejlesztési módszer ismerete.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, védelmi
rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, sportágspecifikus bemelegítés,
taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Torna jellegű feladatok

Órakeret
24

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna-, RG-mozgáselemek gyakorlásában hiányok, változóan
rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság.
Előzetes tudás
Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes tudásszint.
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan segítségadás.
Kezdetleges szabályismeret.
Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során a reális
énkép további alakítása.
Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a balesetmentes gyakorlásra.
A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének megértése, lazább
tanári kontrollal a segítség adása és elfogadása.
A tematikai egység
Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai
nevelési-fejlesztési
sportok mozgásrendszerén belül.
céljai
Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A test
térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a koordinált mozgás és
az erőközlés összhangjában a hiányosságok feltérképezése, törekvés a
felszámolásukra.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Kommunikációmagyar
Gimnasztika
nyelv és irodalom:
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
önismeret, énkép,
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Ellenvonulások
énkép–kommunikáció,
járásban és futásban. Ritmus-, tempóváltoztatás, rendgyakorlatok zene
én és a csoport,
nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is.
térközszabályozás,
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása
ritmus.
4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és hasizmok, a
függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és tudatosan pontos
Természetismeret: az
működtetésével.
emberi test; elsősegély.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint
(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira
kiterjedően.
Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda –
alkalmazásával.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob
állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az
egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának
növelése. Mászások, függeszkedések hiánypótlása, a testalkat szerint
differenciált követelmény, az 1–8. osztályban elért egyéni szint fejlődését
követő rendszeres kontrollal.
Osztályközösség-építés:
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. Célirányos társas viselkedés,
előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, önismeret, énkép, jellem,
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kooperatív munka.
átállító és mozgástanuló jelleggel. Az 1–8. osztályos (általában nagyon
egyenetlen) tudás ismeretében, ismétlő variációkban gazdag mozgásanyag
tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan a mozgásbiztonság
fejlesztésére.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek
kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokban és variációkban, kézenátfordulás oldalt, vetődések,
átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az
alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és
harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás,
spicc kidolgozása). Tarkóbillenés, fejenátfordulás és kézállás-variációk
differenciált tanítása.
Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban.
Szertorna
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik:
egységesen az alapformában, differenciáltan a társak és/vagy tanár
közreműködésével, esetenként önálló gyakorlással is. Női szerek
hiányában lányoknál választható a gyűrű is.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámaszok, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és
felkarfüggésben, terpeszpedzés, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás.
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre
180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, térdfellendülés, támaszból
homorított leugrás hátra, alugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz-és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, fordulatok állásban. Lábtartáscserék, felugrás egy láb átlendítéssel, homorított leugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függésből lendítés, átterpesztés fekvőfüggésbe, lendület
előre-hátra függésben, fordulat fekvőfüggésben, támaszból átfordulás előre
fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból,
alugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első
ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek,
guggoló átugrások, terpeszátugrások.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás néhány technikája, felelős
külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Az 5–6. osztályokban megfogalmazott követelmények mozgásanyagának
ismétlése, gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások
előadásmódját megalapozó kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok átállító és mozgástanuló
jelleggel, különös tekintettel a testtartásra. A ritmusérzék fejlesztése.
Szabadgyakorlatok
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Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformáinak ismétlése, és új,
összetett formák gyakorlása:
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő
állások, támadó-és védőállások, lebegő-és mérlegállások, nyújtott és
hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, kéz
és lábtámaszok, ujj-és kartartások.
Fő mozgások alapformáinak ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása:
testsúlyáthelyezések, egyensúlyhelyzetek.
Legalább egy kéziszer tanulása-tanítása, helyi tantervben felcserélhető
sorrendben (karikagyakorlatokat lásd 10., kötélgyakorlatokat lásd 11.
osztály.)
Labdagyakorlatok gyakorlása
Fogások végzése, gurítások talajon, labdavezetések változatos vonalon a
levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, labdatartások (kézzel,
lábbal, térddel) egyszerű szabadgyakorlati formák felhasználásával.
Egyéb torna jellegű mozgásformák (választható)
A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek
alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben
rögzítetten – szereken, mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, sporttáncok, eszközös táncok stb.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, alkalmazása a
segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel
kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának
képessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és a társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, RG-motívum, precizitás,
Kulcsfogalmak/
elemkombináció, balesetmentes gyakorlás, felelősség a segítségadásban,
fogalmak
hibajavítás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
30
A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás kar-és lábmunkája. A
rövid-és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat.
Előzetes tudás
Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája. Kislabdahajítás
nekifutással, 3 lépéses technikával.
Lökőmozdulat oldalfelállásból.
Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények
javulását megalapozó motoros képességekben mérhető további fejlődés
elérése – a más sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is.
A tematikai egység Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az adott
nevelési-fejlesztési feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető bemutatása.
céljai
A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó gyakorlás
szükségességének megértése.
Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai mozgások,
valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Kommunikáció  magyar
Futások, rajtok
nyelv és irodalom:
A képességfejlesztés gyakorlatai
ritmus-gyakorlatok.
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben,
pontosabban. Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Természetismeret:
A sportági technika gyakorlása
energianyerés,
A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése.
szénhidrátok;
Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid
egészségvédelem,
sprintszámokban.
betegségek.
Atlétika jellegű feladatok

oldal 604 / 830

A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás szabályainak
gyakorlása.
A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális egyéni
sebességéről tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni iram
kialakításának próbái.
Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel.
A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának
összehangolása. A guggoló távolugró technika végrehajtása, aktív
térdlendítéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése
mellett.
Magasugrás átlépő technikával, ugrások versenyszerű magasságra
törekvés nélkül. Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses köríven
történő nekifutással, ugráspróbák az egyéni testalkat figyelembevételével.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két
kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal,
súlyzókkal (helyi felszereltség esetén erőgépekkel).
A sportági technika gyakorlása
Célba és távolságra dobások hajító, lökőmozdulattal.
Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés technikájának
és a beszökkenés szerepének ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy
medicinlabdával.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési játékok
futófeladatokkal, ugrásokkal és szökdelésekkel.
Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések.
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, dobások
végzése előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete.
Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete.
A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális irányának ismerete
távol- és magasugrásnál.
Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális összehangolásának
ismerete.
Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, irambeosztás,
Kulcsfogalmak/
pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség; ötlépéses
fogalmak
ritmus, kidobási irány, atlétikai bemelegítés.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
26
Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős mozgásrendszerekben.
Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan sportmozgás felismerése.
A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az egészségre.
Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról ismeret.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A helyi tárgyi feltételek szerint választott sportági mozgással edzéshatás és
élményszerzés elérése.
A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, különböző évszakokban és
időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, tanári kontroll mellett.
Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a későbbi,
önszerveződő rekreációs sporttevékenység űzésére.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy,
az 5–8. osztályban felsorolt (feladatok és játékok havon és jégen; siklások,
gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és
háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal;
falmászás; íjászat, lovaglás, karate, úszás, egyéb szabadidős mozgásos,
táncos tevékenységek) lehetséges sport, vagy/és az évszaknak megfelelő
és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó egyéb
alternatív, szabadidős, táncos mozgásforma. Az egyén által előnyben
részesíthető, élethossziglan űzhető sportok ismereteinek, alternatíváinak
bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés (példák)
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális,
túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése.
Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb,
balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.

Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
időjárási ismeretek,
tájékozódás,
térképhasználat.
Osztályközösség-építés:
rekreáció, szabadidő.

Lehetséges egyszerű példák a helyi tantervi kidolgozáshoz:
Frízbi:
Dobások párokban, csoportokban (5–7 fő), állóhelyben, majd mozgásban
és helycserékkel. Folyamatos passzolások. Nyitások meghatározott
távolságra. Célbadobások a koronggal a zónába. Védekező mozgások,
ugrások, elkapások.
Játék csapatokban néhány lényeges játékszabállyal.
Turul:
Adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a labda megütése alulról és
felülről, falra, háló felett. Ütögetések és nyitások különböző méretű és
felületű célba. Egyéni, páros és vegyes páros játszmák mérkőzésszerűen.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt tartása
minden mozgásos tevékenységben. A rekreációs tevékenységek
jelentőségének megértése.
A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más területén, a
saját és a környezet javára történő fordítása.
Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. tábori és
játéktapasztalatok átadása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, közlekedési
fogalmak
szabály.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
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Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni küzdelmekről, az
önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt eljárásairól.
A grundbirkózás alapvető szabályai.
A dzsúdóval kapcsolatos technikákról elemi ismeretek.
Önvédelem és küzdősportok
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Ismeretek az agresszióról, néhány tapasztalat fair és sportszerűtlen
küzdelmekről.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair
megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika mellőzésével
A tematikai egység indított agresszív megoldások visszaszorítása, elkerülése, elutasítása.
nevelési-fejlesztési A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel.
céljai
A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom
erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész tanári
irányítás mellett.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel
izmok, ízületek, egyéb
anatómiai ismeretek.
azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a tematikai
egység várt eredményei minimumát szem előtt tartva, a grundbirkózás és a
Osztályközösség-építés:
dzsúdó tartalom a 10. osztályban csökkenthető. Az óraszám 30%-a
átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra.
a másik ember
tiszteletben tartása.
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez.
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, gyakorlása,
továbbfejlesztésük, hiánypótlás. Azon testi és pszichés képességek
megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a gyakorlatok pontos,
türelmes, átgondolt végrehajtására.
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok,
esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani
szabályok betartása.
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan.
Önvédelem
Alapvető önvédelmi technikákat – szabadulások egykezes, kétkezes
lefogásból, mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból, szabadulások
fojtásfogásból – elsajátító gyakorlatok változó körülmények között. A
gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele mellett történik.
Grundbirkózás
A 7–8. osztályos kerettantervben felsoroltak (Emelések és védésük. Mellső,
hátsó és oldalemelések különböző fogásokkal, derékfogásból,
hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel stb.), valamint kitolások,
kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos
végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
Az egyensúlyhelyzetek és azok elvesztésének tudatos kihasználása,
mögékerülések. Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú
partnerekkel.
Dzsúdó
Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint, fokozódó erőkifejtéssel és
bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel.
Technikák: alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. Félvállas
gurulás előre és hátra technikájának elsajátítása talaj közeli helyzetből
indulva állásból történő végrehajtásig.
Átmenet dobástechnikából leszorítás-technikába: nagy külső horogdobást
követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően rézsútos
leszorítás.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői.
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése.
Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek.
A sportszerűség megfogalmazásának képessége.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, grundbirkózás-technika,
dzsúdó-technika, önismeret, tisztelet, keleti kultúra, önfegyelem, agressziómentes
küzdelem.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
14
Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatokról néhány
ismeret. A prevenció és a relaxáció szó értelmének körvonalazása.
A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon.
Előzetes tudás
Baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése.
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív egészségtani
– elméleti és gyakorlati – tudás megalapozása.
A tematikai egység
Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő szokásrendszerének
nevelési-fejlesztési
egyszerű eljárásairól ismeretátadás.
céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert vagy vélt
tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Bemelegítés
ismeretek az emberi test
Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, hajlítások,
működéséről, testsúly,
nyújtások, lendítések stb.). Fizikai felkészülés a sérülésmentes
megelőzés.
sporttevékenységre.
Egészségkultúra és prevenció

Edzés, terhelés
A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának néhány
gyakorlata.
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett, és a
pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb).
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – állandó gyakorlási anyag, egyéni
gyakorlatok kijelölése a gyengeségek felszámolására.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal.
Motoros tesztek – központi előírás szerint.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése –
összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Relaxációs gyakorlatok:
Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös tekintettel az
elmélyülésre alkalmas gyakorlási környezet állandó biztosítására.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló
gyakorlatanyag – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja,
hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák
jelentősége a bemelegítés szempontjából. A prevenció, relaxáció és
stressz értelmezése.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése.
A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi hullámzásainak
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása.
Prevenció, nyugalmi pulzus, munkapulzus, keringésfokozás, köredzés,
Kulcsfogalmak/
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, stressz,
fogalmak
relaxáció, pubertás, megküzdési stratégia, gerincvédelem.
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Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása.
A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, szabályszerű,
sportszerű játék rugalmasan erősödő-csökkenő tanári kontroll mellett.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli megjelenítése, a fair és
a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a társakat
elfogadó, bevonó, pozitív hozzáállás.
A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi környezet
igényességére jellemző paraméterek elfogadása.
Torna jellegű feladatok
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és nonverbális
kommunikációs jelek ismerete.
Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás.
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, az
egyéni optimum szerint a feladat pontos végrehajtása. Az állóképesség
fejlesztése a kitartó futás által.
Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában.
A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti
uralom. Eredményes és korrekt önvédelem és szabadulás a fogásból.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés a sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése.
A gerinc és az ízületek védeleme legfontosabb szempontjainak ismerete.
Relaxációs gyakorlatok fegyelmezett, elmélyült, mások gyakorlását nem zavaró
végrehajtása.
A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel
kapcsolatosan egy önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-edzettség
érdekében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem-és a feszültségszabályozásban.
10. évfolyam

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok
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A differenciált gyakorlási szinteknek megfelelő, egységesedő technikai és
taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Igyekvő részvétel az előkészítő játékokban, gyakorlásban, sportjátékokban.
Előzetes tudás
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete, kontrollált kommunikációval kísért,
csapatelkötelezett játék.
Sportszerűség, szabálykövető magatartás a kevésbé szoros tanári irányítás
esetén is.
A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan:
A technikai, taktikai és szabályismeret alkalmazása, bővítése.
A tematikai egység A sportjáték-specifikus képességek megerősítése, növekvő felelősség,
nevelési-fejlesztési önállóság és tudatosság a gyakorlásban.
céljai
A játékszituációk, játékfeladatok koncentráltabb készenléttel, jelenléttel történő
megoldása a tudatos szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél
tisztelete szempontjából is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Legalább két labdajáték választása kötelező.
Matematika: logika,
térbeli alakzatok,
MOZGÁSMŰVELTSÉG
tájékozódás.
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és
testnevelési játékok
Kommunikáció  magyar
A labda nélkül végzett mozgások játékban való eredményes használatának nyelv és irodalom:
továbbfejlesztése.
szóbeli és nonverbális
Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban.
kommunikáció,
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
metakommunikáció,
harcban. Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás
önérvényesítés, tárgy-és
ügyességfejlesztés összetettebb játékai.
környezetkultúra,
Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással
vizuális kommunikáció.
A bemelegítési modell tartalmainak megtanulása, ismételt gyakorlása:
labda nélküli és labdás gyakorlatok az izmok, ízületek átmozgatására,
labdahasználat variációi helyben és haladással, páros, mikrocsoportos
labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és
labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő
gyakorlatai.
Természetismeret:
Kosárlabdázás
Technikai elemek
fáradás, energianyerési
folyamatok, izomzat.
Rövid- és hosszúindulás, egy és kétütemű megállás, megállás kapott
labdával, változatos körülmények között, meghatározott helyen és időben
is, csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás labdavezetésből,
illetve kapott labdával ráfordulással. Közép-távoli dobás helyből.
Taktikai elemek
Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális feladatok megoldása.
(alap- és oldalvonal-bedobás, lepattanó labda elfogása)
Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben azonos
létszámmal egymás elleni játék félpályás és egészpályás gyakorlatokkal.
Ötletjáték támadásban, játék emberfogással.
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése, pontos
passzolások, az eredményes lerohanás technikai megoldásai. A kapus
mozgástechnikája bővülő mozgásformákkal, szélesebb térbeli
pozíciófoglalással.
Labdakezelési gyakorlatok 3–4-es csoportokban, 1-2 kézzel. Test mögötti
átadások. Átadások felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel,
lövőcsel. Kapura lövések bevetődéssel.
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel
Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. Támadás-befejezések
lerohanásból, rendezetlen védelem elleni játékból. Beállós játék.
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1:1 elleni gyakorlatok. 4:2 elleni védekezési rendszer.
A test-test elleni játék a támadásban és a védelemben. Félpályás és
egészpályás játék. Ötletjáték.
Labdarúgás
Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció továbbfejlesztésével
A labdarúgás technikai készletének variálása, intenzív, nehezített
körülmények közötti, nagyobb ismétlésszámban történő végrehajtással.
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások
változatos mértani alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások talajon.
Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel testcsellel.
Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, csoportosan.
Cselezés: átadócsel, rúgócsel hátra húzással.
Fejelések technikái levegőből, társnak és kapura.
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a végrehajtási
minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4–6 játékos feladatmegoldásai mélységben, szélességben,
folyamatos helycserékkel.
A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadásokkal.
Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó magasságban,
pontossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó
labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések váltakozó
irányba és magasságra. Felső ütőérintés a 3 m-es vonalról.
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok.
Esések és tompítások, gurulások, vetődések, a labdás játékos biztosítása.
Taktikai gyakorlatok
Helyezkedés támadásban.
2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem nélkül és
védelem ellen, védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás
befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva:
A játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és
önállósággal.
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt egyszerűsített
játékvezetéssel.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai, technikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során a
szakkifejezések gyakoribb használata.
Agressziómentes játékküzdelem.
Az egyéni és társas hozzászólások, ötletek kulturált megfogalmazása,
megvitatása és megvalósítása.
A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros
képességek és alapvető fejlesztési módszerek ismerete.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, ráfordulás,
befutás, egyenes ütés, érintő játékos fedezése, eséstompítás, bevetődéses-bedőléses
lövés, sportágspecifikus bemelegítés, problémaorientált taktikai megoldás, támadási
stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék.

Torna jellegű feladatok
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Rendezett, feladatokat megtartó, balesetmentes gyakorlás. Néhány kijelölt kiegészítő
és/vagy rávezető elem önálló ismétlése.
A torna-, RG-mozgáselemek, elemkapcsolatok rendezett bemutatása.
Előzetes tudás
A segítség elfogadása, beépítése az eredményes mozgástanulás érdekében. Egyes
szakkifejezések érthető megfogalmazása a tanulást kísérő kommunikációban. A
szermozgatás, gyakorlási rend formáinak elfogadása.
Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során a reális énkép
további alakítása.
A gyakorlás során felelős segítségadás és annak elfogadása.
A tematikai
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló gyakorlás motiválása a
egység nevelési- gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén belül.
fejlesztési céljai Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A test térbeli,
időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az erőközlés
összhangjának továbbfejlesztése.
Alapvető ismeretek a torna jellegű versenysportágakról, a hazai élvonalról.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret: ismeretek az emberi
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Gimnasztika
testről; elsősegély.
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
Célszerű használat az óraszervezésben. Variációk a
ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok
zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása
8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő
hatásokkal, tudatosan pontos mozgatással, minden testrész
mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal.
A gyakorlatok variálása a mozgásütem változtatásával, a
kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek –
súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás
Erőgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok bonyolultságának
növelése. Állandó jellegű erőnléti, felzárkóztató feladatok. Az
esztétikus mozgások előadásmódja segítésére
képességfejlesztő eljárások gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az
1–8. osztályban elért egyéni szintű fejlődést követő rendszeres
kontrollal.
Osztályközösség-építés: társas viselkedés,
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy
önismeret, énkép, jellem, önreflexió,
szeren. Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok,
kooperatív munka.
mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és
mozgástanuló jelleggel. A 9. osztályban megjelölt
mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és
differenciáltan.
Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai
(feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése differenciáltan. Az egyéni optimum
differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban,
gyakorlatokban.
Szertorna
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken
történik: a 9. osztályban tanultak szerint, egységesen az
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alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek
mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott
segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével,
önálló tervezéssel és gyakorlással.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás fiúk
számára
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az első és második ív növelése.
Vetődések, kanyarlatok, guggoló átugrások, terpeszátugrások,
lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű
mozgássor megtanulása.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a kulturált,
kétirányú kommunikációra épülő hibajavítás beépítése a
mindennapi gyakorlási szokásokba.
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő
kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
A ritmusérzék fejlesztése.
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák
gyakorlása Testsúlyáthelyezések, járások, futások,
szökdelések, ugrások (öt alapforma megkülönböztetése).
Legalább egy kéziszer tanulása-tanítása, helyi tantervben
felcserélhető sorrendben
Karikagyakorlatok gyakorlása
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben,
karikaforgatások és átadások egyik kézből a másikba test
körül és köré, karikadobások és -elkapások, karikaáthajtások,
karikapörgetések talajon és levegőben, karikakörzések
függőleges és vízszintes síkban.
Önálló bővítési lehetőség tanári irányítással. Összefüggő
elemkapcsolatok zenére.
Aerobik
(a helyi tantervben szabályozottan és differenciált
nehézséggel)
Az 5–8. osztályban tanult alaplépések karmozgásokkal.
2–4 ütemű alaplépések (low-impact): keresztlépés (grapevine),
bokszlépés (boksz step), sarkonfordulás (pivot-turn),
oldallendítés (side kick), lábszárlendítés (flick kikc), láblendítés
(leg kick);
Összetett kombinációik 4–8 ütemben, aszimmetrikus
elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése. Csoportos koreográfiák
gyakorlása, a választott, minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítési lehetőséggel. Aerobik-bemutatók az
osztályon belül.
Egyéb torna jellegű mozgásformák (választható)
A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a
helyi tantervben rögzített – szereken, mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, sporttáncok, eszközös
táncok stb.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a
legismertebbek önálló használata a segítségadásban és a
hibajavítás értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
és az ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és
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Kommunikáció  magyar nyelv és irodalom:
ritmus.

tudatos felvállalása.
A nemnek és a feladatnak megfelelő mozgás dinamikájának
és esztétikájának ismerete.
A saját és a társ testi épsége, teljesítménye iránti
felelősségvállalás.
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az
erősségek elismerése, támogatása.
Szaknyelvi kifejezés, izomcsoport, fejlesztő hatás, tornaelem, versenyszer, csoportok
Kulcsfogalmak/ helycseréje, szersorrend, gyakorlási helyszín, vezényszó, aerobik-elem, aszimmetrikus
fogalmak
elemkapcsolat, szinkron, precizitás, elemkombináció, frusztráció, önreflexió, erősség,
gyengeség.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Atlétika jellegű feladatok
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A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás összehangolt kar- és
lábmunkája. A hosszú távú futásnál kontrollált egyéni irambeosztás. A kitartó futás
és az állóképesség fejlesztése közötti lényeges összefüggés kifejtése néhány
szóval.
Előzetes tudás
Váltás alsó botátadással, váltózónában, közepes sebességgel. Az adott technika
lényeges formai és dinamikai elemeit visszatükröző távolugrás guggoló és
magasugrás átlépő technikával.
Kislabdahajítás nekifutással, 5 lépéses technikával.
Az atlétikai mozgások három fő csoportjának felsorolása.
Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő néhány alapvető összefüggés
megértése.
Állandó gyakorlási szokásrend az egyre differenciálódó mennyiségű és minőségű
teljesítmények létrehozásában.
A tematikai egység Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
nevelési-fejlesztési teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű technika
céljai
lehetőségével az egyéni teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az állóképesség és az erő fejlesztése élettani jelentőségének elfogadása, az állandó
gyakorlás, a kemény edzésmunka szükségességének megértése.
A legtipikusabb futó-, ugró- és dobószámok ismerete, néhány nemzetközileg is jónak
mondható eredménnyel együtt.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Kommunikáció  magyar
Futások, rajtok
nyelv és irodalom:
A képességfejlesztés gyakorlatai
ritmusgyakorlatok.
Futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. Tartós és
résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Természetismeret:
A sportági technika gyakorlása
energianyerés,
Futások 50-60 m-en. Térdelőrajt rögzített támasszal, szabályos végrehajtás. szénhidrátok, zsírok;
A váltózóna alkalmazása közepes sebességű váltásoknál.
állóképesség, erő,
Ugrások, szökdelések
gyorsaság; hatásA képességfejlesztés gyakorlatai
ellenhatás.
Ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb
kiterjedéssel, erővel és tudatosabban.
A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés optimális ritmusának kialakítása.
A guggoló távolugró technika gyakorlása aktív leérkezéssel. Az egyéni
nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett.
Az átlépő technika végrehajtása optimális ritmussal, 5-7 lépéses köríven
történő nekifutással, a felugrás és lendítés összehangolásával.
Választhatóan, a helyi felszereltség függvényében, a flop-technika
előkészítése, gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett
lépésszámmal.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Állandó jellegű speciális erősítő gyakorlatok.
A sportági technika gyakorlása
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Hajítás nekifutással, nekifutással, az ötlépéses dobóritmus optimalizálása.
Oldalt felállásból történő lökés technikájának ismétlése.
Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból, szökkenéssel,
keresztlépéssel, súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Távolugróverseny helyből és egyéni
nekifutással. Magasugróverseny egyéni nekifutással. Kislabdahajító verseny
lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, ugrások, dobások
végzése és a versenyek előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Rögzített rajthelyről sprintversenyek. A váltózónával kapcsolatos szabályok
ismerete.
Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete.
A nekifutás és elugrás ritmusa, dinamikája ismerete távol-és magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete.
A dobások főbb versenyszabályainak ismerete.
A kitartás megbecsülése. A teljesítményjavulás értékként kezelése.
A legjobb magyar atlétákról néhány információ.
Maximális sebesség; súlypont, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus, kidobási
Kulcsfogalmak/
szög, váltózóna, előváltás, utóváltás, egyenletes iram, iramjáték, a táv növelése, az
fogalmak
intenzitás növelése, egyéni tempó, egyéni technika.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
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Mozgástapasztalat a helyben választott szabadidős mozgásrendszerekben.
Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan sportmozgás felismerése.
Előzetes tudás
Balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete.
A természetben való sportolás előnyeinek és problémáinak felsorolása.
További alternatív sportági mozgástapasztalat legalább egy választott sportágban, a
test feletti uralom az új mozgás esetén.
A tematikai egység A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, különböző
nevelési-fejlesztési évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések játszásával. A
céljai
rekreáció szükségességének megfogalmazása egyszerű szavakkal.
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés
kialakítása az élményszerű, változatos és kevésbé kötött foglalkozások által.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret: időjárási
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy,
ismeretek, természeti erők,
az egyén által különösebb anyagi ráfordítás nélkül, élethossziglan űzhető
külső és belső hőmérséklet,
sport ismereteinek, alternatíváinak bővítése.
fagypont.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A
természetben végzett mozgásokhoz önálló bemelegítés, gyakorlás – laza
tanári irányítással.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Technika és taktika gyakorlása
Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb,
balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
Lehetséges példák a helyi tantervhez:
Korcsolyázás – önkéntesség pályakészítésben
Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások,
törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra.
Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok palánkfogással,
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és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, hátra.
Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra; halacska két
lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon.
A személyes biztonság, a baleset-megelőző magatartás, a segítségadás
szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős
döntésekhez szükséges mentális képességek fejlesztése.
A sport általi társas együttléthez szükséges képességek kibontakoztatása
közösségi tevékenységek során.
A sportban átélt élmények, tapasztalatok rögzítése beszélgetések
formájában, az értékek meghatározása az egészség megalapozásához.
Mások tanításáról, motiválásáról tapasztalatszerzés.
Kulcsfogalmak/ Segítségadás, motiválás-buzdítás, környezettudatosság, fittség, bátorság-vakmerőség,
közlekedésbiztonság, kültéri sportöltözet, téli edzés, nyári edzés.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok
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Az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom.
Eredményes önvédelem, szabadulás a fogásból.
Néhány, a küzdelmekben is alkalmazott grundbirkózó és dzsúdótechnika.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben magas
A tematikai egység fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel. A
nevelési-fejlesztési küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére,
céljai
a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására szoktatás. A fegyelmezett rituálék
begyakorlása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret: keleti
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos kultúra.
testalkatú tanulókkal végeztetjük. A gyakorlatok tanulása saját képességek
Természetismeret: izmok,
figyelembevétele mellett történik.
Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 9–11. osztályokban ízületek, egyéb anatómiai
csökkenthető. Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és ismeretek, testi-lelki
egészség.
zenés mozgásokra.
Előzetes tudás

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez.
Esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani
szabályok betartása.
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.
Önvédelem
Szabadulások nagy elemszámmal, jártasság szinten: egykezes, kétkezes
lefogásból, mellső és hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból.
Grundbirkózás
Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása. Újabb
elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
A grundbirkózás szabályai szerinti küzdelmek.
Dzsúdó
A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel
és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel.
Technikák: nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás (ogoshi).
Félvállas gurulás előre és hátra. Előre futásból történő végrehajtás társak,
akadályok, zsámoly felett, karikán át.
Nagy külső horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást
követően rézsútos leszorítás ismétlése.
Állásküzdelem: fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdőmozgás
elsajátítása és kialakítása.
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Osztályközösség-építés: a
másik ember tiszteletben
tartása.

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok egyéni képességekhez igazított
fejlesztő eljárásai – természetes mozgásokkal küzdőfeladatok, küzdőjátékok.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus
bemelegítő mozgások ismerete.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív
megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. A
sportszerű és a másik embert tiszteletben tartó magatartás mellett
állásfoglalás.
Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanításaiból.
A sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége.
Kulcsfogalmak/ Sikerorientáció, kudarckerülés, konfliktus, kompromisszum, horogdobás, csípődobás,
fogásbontás, keleti filozófia.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Egészségkultúra és prevenció
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Bemelegítés és levezetés hatása a sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése.
A fittségi paraméterek ismerete, mérésükben aktív részvétel. Az önfejlesztő célok
Előzetes tudás
megfogalmazása.
A relaxációs gyakorlatok felismerése, megnevezése. A prevenció értelmezése. A
fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
A tematikai egység Az egészséges életvitellel kapcsolatos értékek elismerése. Egy szakma,
nevelési-fejlesztési munkatevékenység esetleges ártalmait megelőzni képes, egészségmegőrző
céljai
szokásrendszer megerősítése.
Az élethosszig tartó sportolás egyéni döntéseihez elengedhetetlen információk
körének bővítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Bemelegítés
ismeretek az emberi test
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
működéséről.
A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok és
feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok
testtartásjavító feladatokkal.
Edzés, terhelés
A keringési rendszer terhelése egyre differenciáló terhelés mellett.
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre.
Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Gyakorlás az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű
edzéstervek szerint.
Nemek közötti eltérések elfogadása az edzésaktivitásban.
Erősségek kihasználása sportszerű keretek közt, gyengeségek fejlesztése.
Egyéni fejlesztés – köredzéssel feladatok.
Motoros tesztek – előírás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése –
összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stresszoldó relaxációs gyakorlatok:
A szakmai ártalmak megelőzésére, a számítógépezés ellensúlyozására
mozgásminták gyakorlása.
A helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és
a társak kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati
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összefüggés egyszerű magyarázata. A testtartásért felelős izmok erősítését
és nyújtását szolgáló több gyakorlat bemutatása. A gerinckímélet lényegének
ismerete a testnevelési és sportmozgásokban.
A szenvedélybetegségek, függőségek megelőzésére a feszültségek sport
általi oldásának megtapasztalása, kifejezése.
A stresszoldás, a progresszív relaxáció értelmezése.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az azzal
kapcsolatos természetes kommunikáció, mint a műveltségterületi
kommunikáció része.
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.
Biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, stresszoldás, önértékelés,
Kulcsfogalmak/
gyenge oldal fejlesztése, testtudat, bemelegítési modell, ellenjavallt gyakorlat,
fogalmak
ismétlésszám, intenzitás, pihenőidő.
Sportjátékok
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése megosztott tanári irányítással. Játék egyre bővülő versenyszabálykészlettel.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfelelő
megválasztása.
A játékfolyamat szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék melletti
állásfoglalás.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társ
bevonásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztétikus és
harmonikus előadásmód.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk,
versenyszabályok ismerete.
Elemi tájékozottság a tanult mozgások versenysportja területén a magyar sportolók
sikereiről.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, illetve a
becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában.
A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése.
A tisztes edzésmunka becsületének megszilárdulása.
A transzferhatás felismerése, más mozgásformák teljesítményének javulása az
atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Tapasztalat a sportolás során fellépő hatóerők, pl. időjárás hatásairól és a baleseti,
sérülési, betegségi kockázatokról.
Feladatok kooperatív megoldása alternatív sporteszközökkel, segítségadás, egymás
tanítása.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biztonsági
követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom
és annak elvárása.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete.
Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, fogásból.
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Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés a sérülésmentes sporttevékenység érdekében.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás
kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete és megfelelő
alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védelemének
legfontosabb szempontjainak ismerete.
A megelőzést szolgáló relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi
mérésekkel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészségedzettség érdekében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
11. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok

Órakeret 22

A játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás.
Komplex szabályismeret.
Előzetes tudás A játékfolyamat szóbeli elemzése.
Fair és csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában.
A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan:
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és minőségi
A tematikai
növelése.
egység nevelési- Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
fejlesztési céljai eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
Megküzdés a feszültségekkel.
Bármilyen képességű társ bevonása, megválasztása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret: érzékszervek
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Általános feladatok
működése; fenntarthatóság, a tárgyi
Az önszervezés gyakorlása
és személyi környezet óvása.
Tanári kontroll mellett önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás
Társadalomismeret: normák,
és játékszervezés. Megbeszélések a gyakorlásokba építve, a
támadás és védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra
normaszegés, következmények,
és az értékelésre vonatkozóan. Szituációk, feladatok, konfliktusok
büntetés.
megoldása egyéni és/vagy társas döntéshozatallal, a
sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával.
Kommunikáció  magyar nyelv és
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
irodalom: kommunikációs normák,
használata, rendben tartása, megóvása.
metakommunikáció, önérvényesítés.
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása –
játékvezetési gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. Az
elkövetett vétség önálló jelzése, annak elvárása. Az labdajátékspecifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. Játékfolyamatok
„belső” játékvezetéssel, megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári vezetéssel, önállóan, a
lényeges játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői
nonverbális jel használatával is.
Versenyhelyzetek
A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása
mérkőzéseken.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk
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önálló és kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára
támadásban és védekezésben. A speciális feladatok megoldása,
büntetődobás utáni támadás és védekezés.
Játék minden emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú
taktikai szituációban.
Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb
taktikai egységekbe ágyazottan.
Taktikai továbbfejlesztés
Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból
való támadások. Játékszituációk ismétlése beállóval, lerohanás
rendezetlen védelem ellen. Védekezés irányítása gyorsindítás
esetén. Egy-két védekezési taktikai forma végrehajtása.
Labdarúgás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai
csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal,
eredményes befejezésekkel.
Taktikai továbbfejlesztés
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
Röplabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos
helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az
élvezhető, folyamatos játék elérése érdekében.
A feladás technikájának alkalmazása alkar-és kosárérintéssel
egyaránt.
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintésfajtával.
Taktikai továbbfejlesztés
Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött
vagy ejtett labdához való elhelyezkedés. A forgásszabály, az első
és második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való megfelelés,
a háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre
vonatkozó területelhagyás értelmezése.
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok. A
sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere
egymásra épülésének megértése.
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés,
tájékozottság a témában. A sportjátékok kiemelkedő magyar
bázisai, nemzetközi sikerei.
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése,
az ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
Kulcsfogalmak/ Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, támadási stratégia,
védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék, sportágspecifikus bemelegítés.
fogalmak

Tematikai egység/

Torna jellegű feladatok
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Fejlesztési cél
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Általában
rendezett előadásmód.
Előzetes tudás
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk.
Differenciált gyakorlatok közepes mozgásbiztonsággal.
Részleges önállósággal gyakorlás.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedés továbbfejlesztése a
torna jellegű sorozatok során a már ismert és új elem-és motívumkapcsolatokkal is.
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének minden
A tematikai egység területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben,
nevelési-fejlesztési versenyrendezésben.
céljai
Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele, egyéni célirányos fejlesztések.
A gyakorlás során az érthető és célirányos kommunikáció fejlesztése.
A bemutatások jó tartással, biztos kiállással történő esztétikus, gördülékeny
végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret: az
MOZGÁSMŰVELTSÉG
izomműködés.
Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés
funkcióinak megfelelően.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai gyakorlatokkal.
Stretching.
Erőgyakorlatok a gyengeségek leküzdésére.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést
követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott egy szeren, a korábbi
követelményeken nehézségben túlmutatva, és/vagy egy másik szer
mozgásanyagának tanulása, gyakorlása.
Összefüggő gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az
elemkapcsolatokban, sorozatokban.
Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás,
válltartás, spicc), mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismétlések
során.
Szertorna-gyakorlatok
A 9–10. osztályban gyakoroltak ismétlése, gyakoroltatás során egységesen
az alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek
mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan,
egyénre szabottan történik.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, együttes bemelegítési modellel, majd
önálló mozgássorral.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése önállóan.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás
beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Ritmikus gimnasztika–RG
Kommunikáció  magyar
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi
nyelv és irodalom: az
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő
esztétikum fogalma, ritmus.
eljárások megismerése, gyakorlása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
A 9–10. osztályban gyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek és fő
mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása.
A kéziszerekre vonatkozóan lásd a 9–10. osztály tematikai egységét.
Kötélgyakorlatok gyakorlása
Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 8-as
figura.
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Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra
kötélhajtással állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt történő
áthajtással; helyben futás a dzsoggoláshoz hasonló lábmunkával.
8–10 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene ritmusának,
dinamikájának megfelelve.
Aerobik
Helyi tantervben szabályozottan választható a 11. osztályban.
A gyakorlatanyag az 5–10. osztályban tanultakra épül.
ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek
szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek.
A tornasport sporttörténeti érdekességei („lovas nemzet vagyunk”).
Kulcsfogalmak/ Aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas talajtorna, divatos
mozgásrendszer.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Atlétikai jellegű feladatok
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Térdelő-, álló-és repülőrajt.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Közepes hibaszázalék váltózónában botátadás tekintetében.
Előzetes tudás
Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése.
A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
Több atlétikai versenyszám felsorolása.
Differenciáló feladatok elfogadása, végzése.
Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására.
A tematikai egység
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés előnyeinek
nevelési-fejlesztési
megtapasztalása, megértése.
céljai
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásának
tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret: az ember
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Futások
mozgása, izomműködés.
Rövidtáv
Eredményorientált együttműködés váltófutásban. Váltók alakítása,
versengések.
Középtáv, folyamatos futás
Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás
megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres
alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. A pulzusszám
folyamatos ellenőrzése melletti edzés.
Ugrások
Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg kialakított
nekifutással, a testi adottságok alapján differenciált elvárások szerinti
versenyszerű végrehajtás.
Dobások
Az egy- és kétkezes vetések technikái.
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.
ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek ismerete.
A savasodás jellegzetes hatásai és annak teljesítőképességre gyakorolt
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hatásának ismerete.
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
Információk a mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó
edzésekről.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. Egy-egy magyar
olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmény ismerete.
Kulcsfogalmak/ Egyéni edzés, objektív mérés, savasodás, fájdalomtűrés, diszkoszvetés,
fogalmak
kalapácsvetés, olimpiai eszme, olimpikon, olimpiász.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret 15

Az új sportági technikák elfogadható, cselekvésbiztonságú végrehajtása.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
Előzetes tudás
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, egészségtani ismeretek
megőrzése.
Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás szervezési és
A tematikai egység
lebonyolítási ismeretei.
nevelési-fejlesztési
A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak megismerése,
céljai
családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges mozgásműveltségbeli
ismeretek megszerzése.
Sportolás egyszerű eszközökkel, ismert tárgyi környezetben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy választott sportági
szervrendszer, élettan,
mozgásrendszer mozgásainak tanítása-tanulása a helyi tantervben
fertőzés; térképek,
szabályozottan.
tájékozódás.
A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, túrázás)
hangsúlyának megerősítése. Edzés az adottságok kihasználásával, pl. tó
körüli futás, rönkhordás, favágás stb.
Újszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. a
közlekedésbiztonság és a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva.
Sportolás közben a zöldfelület megóvása, az épületek megóvása, a
fenntarthatóság szem előtt tartása, az energia, a vízhasználat, a dohányzás
elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való
felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok
megszerzése.
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű
mozgásformák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, bocsa,
tollaslabda, minitrambulin, falmászás stb.).
Példa a helyi tantervben történő kidolgozáshoz:
Tájfutás
A térkép. A térképi ábrázolás. Útvonaltervezés a várostérképen.
Túra a városban – csoportokban. Túra jelzett turistautakon. A térkép követése
tanári irányítással.
Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen.
Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló feladat
megoldása. Turista- és tájfutótérképek jelrendszere. Túra tervezése:
menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb.
Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén) Terepgyakorlatok –
vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó térképpel közösen, majd kisebb
csoportokban, futással.
Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is gyakorolható)
Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú adogatás;
tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontraütés; fonák
droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett adogatás; tenyeres nyesett
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adogatás; alapszervák.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben
kidolgozott alternatív sport területén.
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren és teremben
végzett sportolás során. Védelem a kullancsok ellen.
A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások során az egyénnek
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata.
Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, kullancscsípés, fertőzés, teljesítőképesség,
Kulcsfogalmak/
újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos természet- és építettkörnyezetfogalmak
használat.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret 8,5

Szabálykövetés az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban.
A biztonsági követelmények betartása.
Előzetes tudás
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete.
Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, fogásból, fojtásból.
Az indulatok, agresszív magatartásformák elutasítása.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom, önfegyelem fejlesztése, a
A tematikai
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. Küzdő
egység nevelési- típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az
fejlesztési céljai önuralomra, az önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A
közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret: történelmi
MOZGÁSMŰVELTSÉG
hősök, távol-keleti kultúrák.
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok.
Önvédelem – női önvédelem.
A közelharc alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban.
A már ismert technikai gyakorlatok gyakorlása nagy elemszámú
ismétléssel, automatizáció.
Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 11.
osztályban csökkenthető. Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna
jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra, prevencióra, alternatív
mozgásokra.
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok.
Támadáselhárítási módszerek.
Tanult dobásokkal történő állásküzdelem.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Saját maga megvédésének ismerete, a közelharc alapelveinek
ismerete.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió leküzdése a
küzdőjellegű sporttevékenységek révén.
A sportszerű küzdések elismerése.
A megegyezésre készenlét, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának érthető és elfogadható
kommunikációja.
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Osztályközösség-építés:
konfliktuskezelés.

Kulcsfogalmak/ Közelharc, viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerű harc.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Egészségkultúra és prevenció

Órakeret 11 óra

Bemelegítési modell használata.
A helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás kockázatának
megfogalmazása.
Néhány tartásjavító gyakorlat ismerete.
Előzetes tudás
A relaxációs gyakorlatokban aktív és kulturált részvétel.
A fittségi paraméterek ismerete.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzdelemben, az
életszerepekre történő felkészülésben.
Az egészséges életvitel megvalósításához tartozó tudás megalapozottá tétele.
Az életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs mozgásos
tevékenységek önálló működtetéséhez szükséges kompetenciák továbbfejlesztése.
A tematikai egység
A stressz kezelése. Növekvő jártasság a mérések és az adatokra épülő önfejlesztés
nevelési-fejlesztési
terén.
céljai
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védeleme
legfontosabb szempontjainak ismerete.
Az edzésre, munkára kész fizikai és mentális állapot értékként kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Bemelegítés
Az idegrendszer, a keringési
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag megvalósítása.
rendszer, szív- és érrendszeri
A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez
betegségek, energiatermelés.
kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek,
Emésztőrendszer, helyes
mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt.
táplálkozás.
Edzés, terhelés
A megfelelő hatékonyságú edzés ismétlése: jól szervezettség, a felesleges
állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám),
szükséges intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás),
terhelés-pihenés egyensúlya.
Főbb témák:
A képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a gyakorlatban
egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és különböző eszközök
segítségével.
Önálló mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, próbája.
A képességfejlesztő eljárások bemutatása: intervallumos, ismétléses, tartós
és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok végzése.
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális
és koordinációs képességfejlesztés köredzéssel.
Motoros tesztek lebonyolítása – előírás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A szakmaspecifikus és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés.
A biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat
kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az
ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a
sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai, relaxációs technikák.
A relaxációs módszerek tudatos alkalmazása, az élet stresszhelyzeteivel
való megküzdésre történő felkészülés.
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése (pl.
jóga) a helyi lehetőségek és programok szerint, választhatóan.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások
ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A terhelésen, méréseken,
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önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés ismérvei.
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a
pihenőidő jelentősége.
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges,
nyugodt alvásban. Helyes táplálkozás a sportolás során és általában.
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való helyes
bánásmód ismerete.
A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
Öröm a másik ember teljesítménye miatt, pozitív megerősítés.
Felelősségvállalás a társak egészséges életmódja iránt.
Kulcsfogalmak/ Sportágspecifikus bemelegítés, terhelés-pihenés egyensúlya, ingernagyság,
ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció.
fogalmak

Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a
játékban.
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott támadási formáció, együttműködés a
védekezés szervezésében.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének érthető és (ön)kritikus megfogalmazása.
Más személy más szintű játéktudásának elfogadása.
A közösségi egyezségek és szabályok betartása.
Torna jellegű feladatok
Összefüggő gimnasztikai elemkapcsolatok gyakorlása, rendezett testtartással történő
bemutatása.
A tornasporthoz kapcsolódó testi képességek fejlesztése lehetőségeinek ismerete.
Az adott helyzethez és lehetőségekhez mérten segítségnyújtás, és a társak
bevonásának szándéka.
A társak iránti felelősség megértése és elfogadása, a felelőtlenség súlyos
következményeinek ismerete és a helyes következtetések levonása.
Hibajavítás és annak érthető kommunikációja.
Az izmok és ízületek mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete.
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások mozgástapasztalatainak felhasználása más
mozgásrendszerekben.
Az erő, a gyorsaság és különösen az állóképesség fejlesztésével kapcsolatos tudás
összefoglalása.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Olimpiatörténeti ismeretek, ismeretek a magyar atléták sikereiről.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgások végzése elfogadható
cselekvésbiztonsággal.
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gördülés
esetén.
Feladatok önálló megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok, a durvaságok és az agresszivitás kezelése.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az önvédelemben,
az álló- és a földharcban.
Szükség esetén tanács, információ, támogatás, segítség kérésére alkalmas, érthető
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kommunikáció.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége, megvalósítása élettani tényezőinek ismerete.
Méréseken is alapuló edzésmódszerek ismerete, amelyekkel megteremthető,
fenntartható az egészség, a munkavégzéshez szükséges fizikai és mentális állapot, a
tipikus életszerepek ellátása.
Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete. A
gerinckímélet alkalmazása a sportmozgásokban, kerti és házimunkákban, az
esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.
Az önkéntesség értéke, jelentősége, formái ismerete.
Sporttörténeti és versenysportbeli elemi tájékozottság a hazai és nemzetközi
élmezőnyről.
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OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS
(OKÉ)
Az Osztályközösség-építő program célja az, hogy segítsen az iskoláknak (és a pedagógusoknak) abban,
hogy elősegítsék és felgyorsítsák a kilencedik évfolyamra beiratkozott, számos iskolából érkező, sok
esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók (osztály)közösségének
kialakulását az iskolai előrehaladás és a tanulás sikeressége érdekében. A tananyag elvégzése lehetővé
teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális (az adminisztráció szempontjából ugyan nem
nélkülözhető) megismerése helyett magukról a tanulókról és a tanulóktól kaphassanak komplexebb
információkat, amelyek elősegíthetik az idő előtti iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a
csökkenését.
A legfontosabb – és minden évfolyamra értendő – a tanulói személyiség komplex fejlesztése,
amelynek középpontjában az iskola, a tanulás, a közösség elfogadása áll. Ezen belül a kiemelt célok és
azok kapcsolódásai a NAT kiemelt fejlesztési területeihez az alábbi táblázatban olvashatók.
(A táblázat célkitűzései minden évfolyamra egyaránt érvényesek, ezért évfolyamonként külön–külön
már nem ismertetjük őket!)
Az Osztályközösség-építés (OKÉ) programban fejlesztendő
kompetenciák
A) Kommunikációs kompetenciák
A kommunikációs készség fejlesztése, amely olyan társadalmi érintkezési
forma, amely nélkülözhetetlen az iskolai és az osztályközösség életében
való aktív részvételhez. A fejlesztés hátterében az a törekvés húzódhat
meg, hogy a tanuló a közösség tagjaival pozitív és eredményes
interakciókat folytasson, amely csökkentheti és tompíthatja az iskolai
konfliktusok számát, az agresszivitás mértékét.
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása.
Ennek a területnek a fejlesztése kiemelkedően fontos, hiszen közismert,
hogy a tanulók egy része az általános iskolai tanulmányok befejezését
követően sem rendelkezik az un. kapunyitogató kompetenciákkal, azaz
nem tud írni és olvasni megfelelő módon, így gyakorlatilag funkcionális
analfabétának tekinthető. A megfelelő szintű beszéd(készség) hiánya
lehetetlenné teszi a tanuló részvételét az osztályban történő, tanórákhoz
kötött interakciós folyamatokban. Ennek a területnek egy másik
komponense az olvasás, az írott szövegek megértése, és esetenként írott
szövegek létrehozása, a szövegalkotás is. Az egyéni szintű fejlesztési
programok tervezésének alapját éppen ezen kompetenciák hiányának
regisztrálása képezi. A szaktárgyi szintű fejlesztési tervek számára e
program kulcsfontosságú információkat nyújthat.
B) Szociális kompetenciák
A szociális kompetenciák fejlesztése egyrészt a tanuló közösségben
elfoglalt helyéről, az ott betöltött szerepéről szól, arról, hogy a program mit
tehet a tanulói ön- és énkép pozitív irányú fejlesztésében. A fejlesztés két
irányban indulhat, egyrészt erősítheti a tanulónak önmagáról mint tanulóról
alkotott önképét, ezen keresztül befolyásolhatja az iskolai (és az iskolán
kívüli) tanulásról vallott elképzeléseit; másrészt módosíthatja a tanuló a
közösségi emberről mint a közösség aktív tagjáról vallott nézeteit,
elképzeléseit is.

C) Tanulással összefüggő kompetenciák
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A NAT fejlesztési
területeinek, nevelési
céljainak elemei
Médiatudatosságra
nevelés.
Nemzeti és európai
azonosságtudat –
egyetemes kultúra.
Médiatudatosságra
nevelés.
Nemzeti és európai
azonosságtudat –
egyetemes kultúra.

Erkölcsi nevelés,
szolidaritás.
Testi és lelki
egészség.
Aktív
állampolgárságra,
demokráciára,
honvédelemre
nevelés.
Fenntarthatóságra –
környezettudatosságra
nevelés.
Önismeret, társas
kapcsolati kultúra.
A hátránnyal élők
segítése, önkéntesség
elvének elfogadása.

A tanulással kapcsolatos kompetenciák részben a konkrét iskolai
tanuláshoz kapcsolható és ott nélkülözhetetlen tényezők fejlesztésére
helyezik a hangsúlyt (pl. a tanuláshoz szükséges források keresése és
használata /könyvtár, internet), illetve különféle tanulási módszerek
elsajátítására. Ezen a területen a különféle műveltségterületek szoros
együttműködését kell megvalósítani. Másrészt fontos annak a
felismertetése is, hogy a folyamatos tanulás a modern világban az egyik
legfontosabb és nem megkerülhető társadalmi integrációs tényező,
amelynek elmaradása dezintegrálódást, elszegényedést, kirekesztettséget
eredményezhet.
D) Alapvető életpálya- és karrierépítési, valamint a munkavégzéshez
kapcsolható kompetenciák
Az életpálya- és karrierépítéshez szükséges kompetenciák fejlesztése
elsősorban az iskolai éveket követő időszak folyamatainak megértését és
azok tervezését segítheti elő (munka és magánélet, döntéshozatal az
életút meghatározó pontjain stb.). Ennek első állomását azonban a jelen
képezi, azok az iskolai évek, ahol a tanulók a választott szakma alapjait
elsajátíthatják. Ennél az elemnél különösen fontos a közismereti és
szakmai tárgyakat tanítók együttműködése, mert nem kerülhető meg a
fejlesztés során az, hogy a tanulók már az iskolai évek alatt a
munkavégzéshez szükséges kompetenciákkal is megismerkedjenek.
Ehhez – mint az eltérő területeken zajló „diákmunkához” – nyújthat jelentős
támogatást a köz- és szakismereti, valamint a szakmatanuláshoz
kapcsolódó gyakorlati tantárgyak együttese.

A tanulás tanítása.
Önismeret, társas
kapcsolati kultúra.

Pályaorientáció,
munkára nevelés.
Gazdasági nevelés.
Családi életre nevelés.
Önismeret, társas
kapcsolati kultúra.
Fenntarthatóságra –
környezettudatosságra
nevelés.

9. évfolyam
A 9. évfolyamon az Osztályközösség-építő programban a fejlesztés hangsúlyai a tanulással és az iskolával
kapcsolatos motivációs bázis erősítésére, az iskolai és osztályközösségben történő beilleszkedés
segítésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésére (írás, olvasás, számolás,
szövegértés) irányulnak.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
7
Az általános iskolai tudás felhasználható elemei (írás, olvasás, számolás,
Előzetes tudás
szövegértés).
Az előzetes tudás (kompetenciák) felmérése.
A tanulás és az iskola fontosságának tisztázása az egyéni életút
szempontjából.
A komplex
Az iskolának mint a tudás egyik hordozójának elfogadtatása.
műveltségAz önismeret fejlesztése.
területhez
A tanuló helyének feltérképezése a családban, az iskolában és egyéb
kapcsolható
közösségekben.
fejlesztési feladatok Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők szerepének
erősítése.
A tanulás tanulása: alapvető tanulási technikák megismertetése,
gyakoroltatása és/vagy fejlesztése.
Kapcsolódási pontok
—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kommunikáció – magyar
A felmérő feladatlap szöveges és nem szövegalapú (ábra, grafikon stb.)
nyelv és irodalom:
feladatainak megoldása.
Eligazodás a különféle típusú szövegekben, törekvés az értő olvasásra,
szövegértés.
az olvasottak, látottak értelmezésének kísérlete.
Az iskola társadalmi és kulturális szerepének fontosságának felismerése. Matematika: grafikonok
A tanulással kapcsolatos technikák és módszerek fontosságának
értelmezése.
felismerése a tanulás hatékonysága és eredményessége érdekében.
Az önmagáról alkotott kép (tanulói önkép) és az önmagáról közvetített
kép közötti különbség jelentőségének tudatosulása.
Alapvető tanulási technikák megismerése, gyakorlása.
Én és az iskola
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(1)

Kulcsfogalm Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika.
ak/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az
Órakeret
iskolában és a társadalomban
13
Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok
Előzetes tudás
felhasználható elemei.
A családi hagyományok ereje és szerepének feltárása.
A történelmi/társadalmi és családi példák hatásai egyének és közösségek
életére.
Közösségek kapcsolati háló(zata)inak megismerése.
A komplex
Egyéni és csoportos konfliktusok okainak feltárása.
műveltségVálságkezelő stratégiák megismerése és lehetséges hatásaik felmérése.
területhez
Az ünnepek szerepének és jelentőségének bemutatása a család és a
kapcsolható
társadalom életében.
fejlesztési feladatok Költségvetés-tervezés – családi szinten; a „fontos” és nem „fontos” dolgok
megkülönböztetése.
A tudatos vásárlói attitűd megalapozása.
Reklámkezelési stratégiák megismerése, kritikus gondolkodás erősítése.
A munka világára vonatkozó alapfogalmak megismertetése.
Kapcsolódási pontok
—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Társadalomismeret:
A családi hagyományok szerepének és fontosságának felismerése, a
család múltjának és az ott keletkezett értékeknek az ismerete.
egyének és közösségek
A fontosabb ünnepek tartalmi elemeinek ismerete a család és a
szerepe a
társadalom szempontjából.
történelemben.
A történelmi példaképek mintaadó szerepének felismerése az egyén és a
Kommunikáció –
társadalom szempontjából konkrét példák alapján.
magyar nyelv és
Az egyéni és közösségi kapcsolatok szintjeinek és típusainak ismerete.
irodalom:
Az alapvető konfliktuskezelő technikák megismerése.
A családi szintű pénzügyi tervezés alapjainak ismerete és a tudatos
konfliktusok ábrázolása
vásárlói szemlélet elsajátítása – mi fontos és mi nem?
az irodalmi/művészeti
Foglalkoztatottak és munkanélküliek; munkajövedelmek és a segélyek
alkotásokban.
világa – alapvető ismeretek elsajátítása, információkeresés.
(2)
Kulcsfogalm Hagyomány, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi gazdálkodás,
foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség.
ak/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés
Órakeret
szabályai
9
Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok
Előzetes tudás
hasznosítása
Az életünket szabályozó, mindennapi dokumentumok megismerése,
tájékozódás, eligazodás.
A komplex
A testmozgás és a táplálkozás szerepének megismerése életünkben, az
műveltségegészséges életmód iránti igény felkeltése.
területhez
Időtervezés és időfelhasználás: az iskolával kapcsolatos tanulói
kapcsolható
munkaterhek figyelembe vétele.
fejlesztési feladatok
Írott és íratlan szabályok megismerése, igény felkeltése a betartásukra,
hasznuk, értelmük belátása.
Kapcsolódási pontok
—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kommunikáció – magyar
Eligazodás a mindennapokban történő tájékozódáshoz nélkülözhetetlen
dokumentumokban – értelmezés, megkeresésük, használatuk gyakorlása nyelv és irodalom:
(menetrendek, használati utasítások stb.).
irodalmi és hétköznapi
Az egészséges életmód, egészségmegőrzés fontosságának belátása,
szövegek értelmezése.
lehetséges módszerek, tényezők gyűjtése (környezet, táplálkozás,
Társadalomismeret:
mozgás stb. szerepe).
Iskola és szabadidő – időterv készítése.
törvény és jog szerepe a
A társadalmi/közösségi együttélést szabályozó írott (és íratlan)
történelemben.
szabályozók (törvények, normák, erkölcsi alapvetések) ismerete, törekvés
a betartásukra a közös munka során.
oldal 630 / 830

(3)

Kulcsfogalm Környezet, életmód, életvitel, szabadidő; munkaidő, törvény, norma, erkölcs.
ak/ fogalmak

Tematikai egység/
Projektek
Órakeret
Fejlesztési cél
A tanulók éves teljesítményének a mérése
7
Előzetes tudás
Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok
A komplex
Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák.
műveltségfejlesztése (pl. kommunikációs, szociális kompetenciák).
területhez
A tanulók teljesítményének a mérése.
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Kapcsolódási pontok
—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Minden műveltségterület:
Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében; a
projektmódszer megismerése.
a projekthez kapcsolható
Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően.
tartalmi elemek.
Részvétel a „tudáspróbán”.
(4)

Kulcsfogalm Projekt, tervezés, külső és belső értékelés.
ak/ fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe.
Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban.
Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti
programokban.
Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben.
10. évfolyam

Az Osztályközösség-építő program célja a 10. évfolyamon az, hogy erősítse a további tanulás fontosságát,
azt a belátást, hogy az eredményes iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége nélkülözhetetlen a
szakmatanulás és a szakképzettség megszerzése szempontjából. Emellett azok a területek kapnak nagyobb
hangsúlyt, amelyek az osztályközösségen túlnyúló szakmai-emberi és társadalmi-kulturális kapcsolatok
kialakítására, ápolására, fenntartására irányulnak.
Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlya(i)
— az iskolai és az iskolán kívüli (folyamatos) tanulás erősítésére,
— az iskolai és osztályközösségben túli szakmai, közösségi és egyéni kapcsolatok további
fejlesztésére, a munkaerő-piaci és társadalmi integrációhoz szükséges szociális kompetenciák
erősítésére tevődnek.
Tematikai egység/
A közösségek belső világa(i)
Órakeret
Fejlesztési cél
14
Előzetes tudás
A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak.
A komplex
Az iskola hagyományainak megismertetése.
műveltségA tanulás támogatása.
területhez
A deviáns magatartások /szokások felismertetése.
kapcsolható
A szabadidő-felhasználás fontosságának felismertetése
fejlesztési feladatok Bekapcsolódás a „tabutémákról” folyó beszélgetésbe.
Kapcsolódási pontok
—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kommunikáció – magyar
Kutakodás az iskola múltjában, múlt és jelen összehasonlítása (pl.
nyelv és irodalom:
évfordulók, ünnepek, öregdiák-találkozók, jeles rendezvények, a múlt
képe: tablók az iskola folyosóin).
devianciák a
A (kortárs) tanulástámogatás szerepének ismerete és alkalmazása,
művészetben.
tanulás kortárs mentorokkal.
Társadalomismeret:
Határon innen és határon túl: mi az elfogadható, és hol kezdődik az
elfogadhatatlan? – a társadalmilag elfogadható /elfogadhatatlan
a divat története.
magatartások /szokások felismerése, megkülönböztetése.
Mitől és miért „szub” egy „kultúra” (a képregényektől a tetoválásokig) – a
(többségi) kultúra és a szubkultúra közötti összefüggések, különbségek
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felismerése.
Nemek és terek: a plázáktól a stadionok világáig – a szabadidő
eltöltésének megválasztása, az aktív és a passzív időfelhasználás
különbségeinek ismerete.
„Mutasd a ruhatárad és megmondom, hogy ki vagy!” – a divat
szerepének felismerése a társadalomban.
A felelős gondolkodás – beszélgetés – cselekvés szerepének a
felismerése a szex/szexualitás témakörben.
Iskolai hagyomány, mentor, mentorálás, deviancia, deviáns magatartás,
(5)
Kulcsfogalm
szubkultúra, plázakultúra, sport és kultúra, nemek és divat, szex,
ak/ fogalmak
szexualitás.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

„Itthon otthon vagyok!”

Órakeret
16

A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak.
A hazai régiók sajátosságainak megismerése különböző szempontok
alapján.
A régióktól a kistelepülésekig – a kulturális különbségek felismerése térben
és időben konkrét példák alapján.
A komplex
Népi hagyományok, népi mesterségek – tájak és emberek.
műveltségVendégvárás – vendégjárás (gasztronómiai utazás hazai tájakon).
területhez
Alapvető ismeretek szerzése a világvallásokról.
kapcsolható
A példakép értékének és értelmének felismerése az önépítés,
fejlesztési feladatok
önmegvalósítás szempontjából.
Pályaorientáció, pályatervezés segítése.
A hosszabb távú tervezéshez szükséges alapvető ismeretek nyújtása, az
ezekkel kapcsolatos realitásérzék, felelősségtudat alapozása, erősítése.
Kapcsolódási pontok
—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A régiók egyes sajátosságainak megismerése adott és saját szempontok Társadalomismeret:
szerint.
földrajzi viszonyok és
A hagyományos (népi) mesterségek ismerete, néhány hungarikum és a település kapcsolata.
hozzátartozó tájegység összekapcsolása.
A helyi sajátosságokban (vendégvárás – gasztronómia, borászat stb.) Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom:
rejlő kulturális és gazdasági értékek fontosságának felismerése.
Egyház(ak) és társadalom – a vallás szerepe a társadalomban és hivatalos szövegek,
(kisebb) közösségekben.
dokumentumok
A példaképek szerepe a hétköznapokban és a média világában – a létrehozása.
választás szempontjainak tudatosítása.
Vízióim a jövő(m)ről – az egyéni pályatervezéshez szükséges alapvető
ismeretek, a stratégia-készítés fontosságának a felismerése az egyéni
életút szempontjából, a munkavégzés egyéni és társadalmi
fontosságának felismerése,
A banki műveletekkel kapcsolatos lehetőségek és veszélyek felismerése
(pl. hitel, zálog, kölcsön).
Ország, régió, tájegység, hungarikum, vallás, egyház, szekta, gasztronómia,
(6)
Kulcsfogalm
példakép, pályatervezés, stratégiai gondolkodás, munka, munkabér, bank,
ak/ fogalmak
hitel, kölcsön, zálog, uzsora.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A komplex
műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok

Projektek
Órakeret
A tanulók éves teljesítményének a mérése
6
A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat.
Projektek tervezéséhez, végrehajtásához szükséges kompetenciák
fejlesztése.
A tanulók teljesítményének a mérése.
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—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében, a
projektmódszer ismerete
Szabad sáv: a választott formának és tartalomnak megfelelően.
Részvétel a „tudáspróbán”.
(7)

Kapcsolódási pontok
Minden műveltségterület:
a projekthez kapcsolható
tartalmi elemek.

Kulcsfogalm Projekt, tervezés, kivitelezés, külső és belső értékelés.
ak/ fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanuló részvétele a gyengébb eredményeket elérő tanulók
tanulástámogatásában.
A gyengébb eredményt elérő tanulók bekapcsolódása a kortárs tanulók
tanulás-támogató tevékenységébe.
A tanulók aktív részvétele az osztályközösséget érintő programokban és
feladatokban.
A tanulók képesek saját jövőjüket illetően reális karriertervek
végiggondolására.
Tudatosan alakítják és fejlesztik az iskolai és osztályközösségen túli szakmai/
közösségi és egyéni kapcsolataikat.
Tudatosan építik/fejlesztik azokat a kompetenciáikat, amelyek a munkaerőpiaci és társadalmi integrációhoz nélkülözhetetlenek.
11. évfolyam

Az Osztályközösség-építő program célja a 11. évfolyamon az, hogy erősítse azokat a kompetenciákat,
amelyek elősegítik az egyén számára a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt, valamint az egyéni pályaés karrierépítés tervezését.
Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlya(i)
— a társas kapcsolati kultúra,
— a kultúra- és médiafogyasztás,
— valamint a társadalmi-politikai együttélés és szerepvállaláshoz szükséges kompetenciák
erősítésére tevődnek.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
12
A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat.
A globalizáció (lokalizáció) fogalmának (és a hozzá kapcsolható
A komplex
folyamatoknak) az ismerete konkrét példákban.
műveltségA nemzetközi térben szerveződő gazdasággal és munkaerő-piaccal
területhez
kapcsolatos alapvető jellegzetességek ismerete.
kapcsolható
Alapvető politológiai alapfogalmak ismerete.
fejlesztési feladatok A szűkebb és tágabb környezetben fellelhető kulturális sokszínűség
felismerése és értékelése.
Kapcsolódási pontok
—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Társadalomismeret:
Globalizáció, többféle nézőpontból – a globális és a lokális: elszigetelt
világok versus hálózati világok.
globalizációs jelenségek,
A globális gazdaságtól a helyi piacig – Mit vihetek a tőzsdére, és mit a
állampolgári jogok és
helyi piacra? – összehasonlítás, megkülönböztetés, az alapfogalmak
kötelességek.
megismerése, megértése konkrét példák alapján.
Matematika:
Én és a politika – a nagypolitikától a helyi politikáig, az érdekképviselet
eltérő szintjei és színterei; összehasonlítás, megkülönböztetés, az
százalékszámítás,
alapfogalmak megismerése, megértése konkrét példák, esetek alapján.
hatványozási ismeretek.
A látható és a láthatatlan gazdaság (a fehér, a szürke és a
feketegazdaság); munkaerő-piac nemzetközi térben – alapfogalmak
megismerése, előnyök, hátrányok összevetése.
Népek és kultúrák („Ahány ház, annyi szokás”); a sokszínű Kárpátmedence – kulturális kaleidoszkóp; távolabbi és közelebbi népek,
nemzetiségek szokásainak megismerése, összehasonlítása,
tapasztalatok megosztása.
Globalizáció – lokalizáció
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(8)

Kulcsfogalm Globalizáció, lokalizáció, tőzsde, bux, index, parlament, párt, ideológia,
önkormányzat, választás, kulturális sokszínűség.
ak/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
11
A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat.
A családi hagyományok szerepének és megőrzésük fontosságának
felismerése.
A komplex
A kulturális fogyasztás sokszínű kínálatának és az ezekhez kapcsolható
műveltségértékek ismerete.
területhez
Az egyén felelősségének belátása mikro- és makroszinten a családtervezés
kapcsolható
fontosságát illetően.
fejlesztési feladatok
A tolerancia fogalmának megértése.
Alapszintű ismeretek szerzése a törvények (jogalkotás) világáról.
Kapcsolódási pontok
—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Társadalomismeret:
Mikrotörténetek a makrotörténelemben – a családi legendáriumok
haszna, kultúra- és tapasztalatátadás rendje a nemzedékek között;
állampolgári jogok és
élmények, tárgyi emlékek gyűjtése.
kötelességek
Az operáktól a performanszig – a kulturális fogyasztás sokszínűségének
megismerése, programajánlatok keresése, programtervezés.
Családtervezés, gyermekvállalás – a döntések következményeinek
felmérése.
A nagy családok és a szinglik.
Ő és én.
Másság és tolerancia: elfogadó és elutasító attitűdök a társadalomban.
A törvények világa – a hétköznapok szabályzóinak megismerése (az
alkotmány, a törvények és a rendeletek).
Hol húzódnak a határok: jogszerű és jogszerűtlen, törvényes és
törvénytelen, szankciók – konkrét esetek megvitatása.
(9)
Kulcsfogalm Családi hagyomány, családtervezés, tolerancia, törvény, rendelet,
ak/ fogalmak
alkotmány.
Kaleidoszkóp

Tematikai egység/
Mit és miért tanultam az iskolában?
Órakeret
Fejlesztési cél
6
Előzetes tudás
A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat.
A komplex
A „jó” iskola ismérveinek felismertetése (hatékonyság, eredményesség,
műveltségminőség).
területhez
Az „iskolai tudás” szerepének összekapcsolása a szakmatanulás és az
kapcsolható
életpálya-építés szempontjaival.
fejlesztési feladatok Az LLL (élethosszig tartó tanulás) „filozófiájának” megismerése.
Kapcsolódási pontok
—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Társadalomismeret:
Az ideális iskola képe, ahogy mi (diákok) szeretnénk látni – tervezés,
megvitatás, vélemények ütköztetése.
iskola a történelemben.
Az iskolai tudás haszna és szerepe – elképzelések kialakítása,
megvitatása.
Az élethosszig tartó tanulás jelentőségének belátása, összekapcsolás az
életpálya-tervezéssel.
(10)
Kulcsfogalm Minőség, hatékonyság, eredményesség, iskolai tudás, hétköznapi tudás,
élethosszig tartó tanulás.
ak/ fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A komplex
műveltségterülethez
kapcsolható
fejlesztési feladatok

Projektek
Órakeret
A tanulók éves teljesítményének a mérése
2
A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat.
Projektek készítéséhez, a közreműködéshez szükséges kompetenciák
továbbfejlesztése.
A tanulók teljesítményének a mérése.
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—
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében, a
projektmódszer ismerete.
Szabad sáv: a választott tartalom és forma alapján.
Részvétel a „tudáspróbán”.
(11)
Kulcsfogalm
ak/ fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

Kapcsolódási pontok
Minden műveltségterület:
a projekthez kapcsolható
tartalmi elemek.

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés.

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasztás
fontosságát.
Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a
társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek.
Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni
döntések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit.
Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett.

Szabadon választható tantárgyak: székhelyen nincs


Informatika (lásd a telephelyen)

Informatika
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs
társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a
tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység
során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök
és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő
szolgáltatások kiválasztása és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.
Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom
működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesztési területek
számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az
informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak
meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az
életszerű, releváns információk megjelenítésére.
Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést
a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével
hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó
módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a
problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes
megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az
információforrások és az online lehetőségek.
Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek
kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen a
biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye fel a
témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a
változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói
programok felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az
elektronikus kommunikációban való aktív részvétel.
Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tantárgyak tanulása
során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika tantárgy feladata a
formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás
integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a
tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek
használatához az informatika tantárgy nyújtja az alapokat.
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Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ aktív polgárává
–, illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális kompetenciák fejlesztése akkor
valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai
tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika
műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás
alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik
például a szaktanárok közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá
az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban.
Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési feladatok megvalósítása
során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra és az informatikai eszközök
használatára.
Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokasága használatos. Az
informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését
biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az
interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését.
Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik
tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a szakközépiskolai fejlesztési feladatok
meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek
feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly.
Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos informatikai
műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, különböző
alkalmazások használatára és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése
közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával
javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép
működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen
keresztül kommunikálnak a számítógéppel.
Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a szöveg, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel,
adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az alkalmazott programok értő
felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a használat közben felmerülő problémák
megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen
támogatják a kreativitást és az innovációt.
A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított
tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét
alkotja, az életszerű, problémaalapú feladatok sikeres megoldása befolyásolja az életminőséget. Ennek
szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti fejlesztése, amelyre a
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben kerül sor. Feladataink,
kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása
döntések sorozatából tevődik össze. A problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő
alaptevékenység, melynek sajátosságait a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének,
lépéseinek, eszközeinek, módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a
problémamegoldás általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes
megismertetni.
A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása
önálló problémaként jelenhetnek meg. A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel rész
elsajátítása során a tanulók megismerkednek az algoritmizálás elméleti módszereivel, a szekvenciális és
vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban
készítenek és tesztelnek számítógépes programokat.
Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányozhatók, illetve
különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek tanítása a mások által készített
programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is
támogatja.
Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett
középpontba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interneten zajló
kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony felhasználását.
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Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok,
egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez,
kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az
intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz
nélkülözhetetlen a szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok
által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári
segítséggel. A túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes
felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek elkerülhetők.
Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák és
rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat magában
foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a
kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan
lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell
szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a
használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat.
A Médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, használatát,
információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az egyes
információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát,
tartalmuk értékelését is.
Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képességek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az adatokat,
megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív állampolgárság érdekében
kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak
azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok
betartásával igénybe veszik a számukra hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek
használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat
birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle
módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal
történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére.
A Könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő
lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus
szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásközpontként való használata az
önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az
alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök
megismerésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói
magatartás, tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával, a tanuló leendő szakmájához
kötődő szakkönyvtárak és a szakmához kapcsolódó könyvtári szolgáltatások használatával érhető el.
Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló legyen képes a
folyamatok alapos tervezésére. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és
segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értéke megállapításának szempontjait. E tudásának
fokozatos, folyamatos és gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és
válogató forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári
információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai szabályokat, jogi
vonatkozásokat.
A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források
használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy és szakmai gyakorlatai keretében
megvalósuló, erre a tudására épülő feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken,
és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a könyvtárak által nyújtott
hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket kiszolgáló modern technikai lehetőségek.
Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatásával és az
egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi gondolkodásra, a
testi és lelki egészségre. A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az
illetéktelen adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök
használatával fejlődnek a diákok technikai készségei.
Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, ami fejleszti az anyanyelvi
kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önálló tanulást. A személyes
dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok
készítése támogatja a médiatudatosságra nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett
műveletek során nyert információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a
digitális, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló tanulást.
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A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az önismereti és
a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók megtapasztalják, hogy egy
nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb részekre bontják, és a feladat megoldása
közben csoportban dolgoznak együtt. A csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez,
valamint a társak megértéséhez, elfogadásához.
Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az idegen
nyelvi kommunikáció fejlesztését. A diák a program használatát bemutató dokumentumok, illetve
hibaüzenetek értelmezése során idegen nyelvű szövegrészeket olvas. A feladathoz tartozó problémák
programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, emellett angol
nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A programok használatát segítő dokumentumok tanulmányozása,
illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvi tudása, fejlődik
kommunikációs képességük.
A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a matematikai
kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az algoritmus programmal
történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a folyamat során hangsúlyossá válik a
logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a matematikaórákon megismert képletek alkalmazására,
átalakítására kerül sor. Az alkotás során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések
megfelelő használata, a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók
teszteléssel ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói
dokumentumok fontosságát.
A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekapcsolódhat a
természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettudományos problémák
megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a tanuló megismeri a tudományos
ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések matematikai képletekkel való felírásának
jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk
tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelőképességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök
kezelése veszéllyel járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési
formáknak.
Az Infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra
nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé
vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média
nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan
gondolkodó részvevője legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű
információból legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják
különböztetni a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk
megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk kritikus
értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás ösztönzésére, az etikus
viselkedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás
jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták
megfigyelésével megelőzhető a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló
döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben
elkerülhetetlen a segítségkérés.
Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket ismernek
meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre neveléshez. Az
elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi
folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok
ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik
az önismeret és a szövegértő, -feldolgozó képesség.
Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredményességét,
hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósításához, lehetőséget nyújt a
folyamatos és hatékony önképzéshez.
Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és lelki
egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált gondolkodás
kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásait, a
környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi tevékenységek hatással vannak a
környezetre, a környezet megóvása érdekében a környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel
kapcsolatos információk keresésére is hangsúlyt kell fektetni.
Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok közötti
különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, ezért eleinte csak a
biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyamokon a tanulók tanulmányi
feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és
felhasználások körét.
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A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, mivel
minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti
műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az
információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az
információhoz való jog tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való
aktív felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés
megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető.
A Könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan használhatók a
könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtárhasználat tanulása segít az
információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör
a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő
csoportmunkával járul hozzá a differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák
fejlesztése területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint ezek
bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a digitális eszközök
segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyelvű
információforrásokat.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör segíti az idegen nyelvi
kommunikáció fejlesztését, mert a programozási nyelvek általában angol nyelvű utasításkészletet
használnak. A program saját segítségnyújtó dokumentumai, illetve hibaüzenetei általában angol nyelvűek,
ezért a programozással foglalkozó diák rákényszerül az angol nyelvű szövegek olvasására és azok
megértésére. A feladathoz tartozó problémák programozására nagy mennyiségű angol nyelvű minta,
megoldási javaslat, forrás lelhető fel az interneten, emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A
fellelhető tudásanyag áttanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanuló
idegen nyelvi tudása, fejlődik kommunikációs képessége.
9–11. évfolyam
Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik meg.
Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák
ezeket az eszközöket. A szakközépiskolai évek során a magabiztos készségeken alapuló alkotó
felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly.
Napi életünk során sokszor kell döntéseket hozni a rendelkezésre álló információk alapján. A tanulók
felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói ismeretek birtokában segíthetnek a
hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.
A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek
érdekében ismerkednek meg a tanulók a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges fogalmakkal és
a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi élet során is fontos szerepet
látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzések végezhetők, az adatok megfelelő típusú
diagramokon jeleníthetők meg. A táblázatkezelővel egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani.
Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás fejlesztési célja, hogy a
tanulókat alkalmassá tegye a szakmájuknak megfelelő programok keresésére, kiválasztására valamint
kezelésére. A tanulóknak alkalmassá kell válniuk a szakirányuknak megfelelő új számítógépes programok
fejlesztési céljainak megfogalmazására, a fejlesztői csapattal való együttműködésre. A tanulók az iskolai
élethez köthető matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel,
munkamódszerként elsősorban csoportos és projektmunkaformákat alkalmaznak.
Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az összetett
problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban előtérbe kerül az
igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek ismerete.
A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon használják
tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében tetszőleges eszközökkel történő
mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, másrészt az egyszerű, véletlen eseményeket
tartalmazó folyamatok modellezésére és szimulációjára kerül sor.
Szakközépiskolában a diákok az infokommunikáció során a szükséges információkat már önállóan
fogalmazzák meg, önállóan keresik meg és használják. Képesek az információ hitelességének értékelésére.
Az elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten (szöveges állományokat, képeket,
multimédiás anyagokat).
A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a hangsúly a
csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az infokommunikációs eszközök mindennapi
életre gyakorolt hatásait.
Bármilyen tantárgyi műveltségi terület esetében önállóan használják az elektronikus média
lehetőségeit. Hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket.
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Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók a korosztálynak és a szakmai
tanulmányaiknak megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a
veszélyek elhárítására, megismerik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kap az
információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. Tapasztalatot szereznek az
informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, bővítik a kulturális együttélésre vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos ismereteiket, és azokat be is tartják. Az informatikai eszközök használata
jelentősen hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az
eszközök fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és ezek
összefüggéseit.
A tanulók az életkori sajátosságaiknak és az igényeiknek megfelelő elektronikus szolgáltatásokat
ismernek meg, felismerik a szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepét, céljait, és törekednek a
biztonságos, kritikus használatra. A fejlesztés során a szolgáltatások kiválasztása, majd a működés
megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az
eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet.
A könyvtárhasználat önálló tanulásának zárószakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb és
modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását annak érdekében, hogy
azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a munka során is. A fejlesztés
során az információs problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre,
helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi, szakmai és hétköznapi helyzetekben. Ennek
érdekében a könyvtári rendszer általános internetes, a helyben elérhető könyvtárak és a szakkönyvtárak
teljes körű szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat
érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz, leendő
szakmájához viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakmai és közhasznú
adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor.
Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő alkotó
felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt igénylő feladatokat a
tanulók egyre önállóbban oldják meg.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
4/4/2 óra

1. Az informatikai eszközök használata
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához szükséges
eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai
környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai
alapjai
A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a
memória főbb jellemzői.
Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, működési
elve.

Természetismeret
(fizika;
kémia):
elektromágnesesség,
optika,
félvezetők,
folyadékkristályok, színek,
festékek, analóg és digitális
jelek.

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása
Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontjainak
megismerése.
Digitalizáló eszközök.
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és
szolgáltatásai.
Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása
Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása.
Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása.
Az egészséges munkakörnyezet megteremtése
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Természetismeret (biológia-

Egészséges,
ergonómiai
munkakörnyezet kialakítása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

szempontoknak

megfelelő

számítógépes egészségtan):
az
érzékszervek
védelmét
biztosító szabályok, helyes
szokások; a környezeti
állapot
és
az
ember
egészsége
közötti
kapcsolat,
igény
az
egészséges
életkörülményekre.

Digitális kamera, adatvédelem.

Órakeret
18/18/14 óra

2. Alkalmazói ismeretek
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus
létrehozása

Előzetes tudás

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A digitális
képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. Karakter- és
bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő programmal.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél készítése.
Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű
kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A
feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex
használata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása
Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése.
Élőfej, élőláb.
Stílusok alkalmazása.
Tartalomjegyzék készítése.
Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.

Kapcsolódási pontok
Természetismeret (fizika;
kémia;
biológiaegészségtan):
projektmunka elkészítése;
kísérlet vagy vizsgálat
jegyzőkönyvének
elkészítése.
Vizuális kultúra: gyűjtött
információés
képanyagból
írásos
összefoglaló
készítése.
Médiahasználat.

Körlevél
A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése.
Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával.
Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő programmal.
Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű
kiválasztása
Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.)
elhelyezése közös multimédiás dokumentumban.
Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban.
Dokumentumok nyomtatási beállításai.
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Kommunikáció - magyar
nyelv
és
irodalom:
szövegalkotás.
Természetismeret (fizika;
kémia;
biológiaegészségtan): vizsgálatok

eredményének
prezentálása;
projektmunka bemutatása.
Hangszerkesztés
Digitális hangformátumok megismerése.
A formátumok átalakítása.
Hangszerkesztő program használata.

Ének-zene: saját munkák,
gyűjtések felhasználása az
elektronikus hangalakítás
során.

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók
készítése
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és
komplex használata.
Utómunka egy videoszerkesztő programmal.
A weblapkészítés alapjai.

Vizuális
kultúra:
mozgóképi
szövegkörnyezetben
megfigyelt
emberi
kommunikáció
értelmezése.
Szövegkörnyezetben
megfigyelt
egyszerűbb
(teret és időt formáló)
képkapcsolatok, kép- és
hangkapcsolatok
értelmezése.
Átélt, elképzelt vagy hallott
egyszerűbb
események
mozgóképi
megjelenítésének
megtervezése,
esetleg
kivitelezése az életkornak
megfelelő szinten (például
story-board,
animáció,
interjú).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum,
multimédia, videó.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés

0+4/4/4 óra

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Egyszerű
táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt adatokból célszerű
diagramok készítése.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. Adatok
tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémamegoldás táblázatkezelővel
A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.
Tantárgyi feladatok megoldása.
Függvények használata.

Matematika:
kamatos
kamat
számítása,
befektetésekkel, hitelekkel
kapcsolatos számítások.

Statisztikai számítások
Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben.
Az adatok grafikus szemléltetése.

Matematika:
számok,
műveletek,
egyéb
matematikai szimbólumok
(pl.
képek,
szakaszos
ábrák,
diagramok,
táblázatok,
műveletek,
nyitott mondatok) alapján
az általuk leírt valóságos
helyzetek,
történések,
összefüggések
elképzelése.
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Természetismeret
(biológia-egészségtan;
kémia; fizika):
a természeti és technikai
rendszerek
állapotának
leírására
szolgáló
szempontok és módszerek
használata.
Adatkezelés táblázatkezelővel
Adatok rendezése, szűrés.
Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.

Matematika;
természetismeret (földrajz;
fizika;
kémia):
táblázatok
adatainak
rendezése.

Térinformatikai alapismeretek
Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei.
Útvonalkeresők, térképes keresők használata.

Természetismeret (fizika;
földrajz): matematika: a
térbeli
tájékozódást
szolgáló
eszközök
és
módszerek
alapjai
és
felhasználásuk. A GPS idő,
távolságés
sebességadatainak
értelmezése.

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása
Adatbázis létrehozása.
Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs.
Adatbázis feltöltése.
Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

Órakeret
10/10/8 óra

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök
kiválasztása
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok
megírása. Fejlesztői környezet használata.
Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő
megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek
komplex alkalmazása
A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása.
Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével
történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése.

Matematika:
ismerethordozók
használata.
Számítógépek
használata.
Algoritmus követése, értelmezése,
készítése.
Matematikai
modellek,
alkalmazásuk módja.
Kommunikáció – magyar nyelv és
irodalom;
idegen
nyelvek;
matematika;
természetismeret
(földrajz): szövegfeldolgozás.

Problémák

megoldása

munkacsoportban.

A

problémamegoldó Matematika:
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ismerethordozók

tevékenység tervezése
Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának
tervezése és megvalósítása csoportmunkában.
Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése.

használata.
Számítógépek
használata.
Algoritmus követése, értelmezése,
készítése.
Matematikai
modellek
(pl.
számítógépes
programok),
alkalmazásuk módja.
Modell (ábra, diagram) alkotása,
értelmezése fogalmakhoz.
Közelítő értékek meghatározása,
egyenletek, egyenletrendszerek
megoldása, diagramok készítése.
Kommunikáció – magyar nyelv és
irodalom;
idegen
nyelv;
természetismeret
(földrajz):
szövegfeldolgozás.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka.

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés

8/8/6 óra

Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé
építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása,
megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése,
végrehajtása, elemzése
Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása.
Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alulról
felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok megvalósítása.
Néhány típusalgoritmus vizsgálata.

Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom; idegen
nyelv;
matematika;
természetismeret
(földrajz):
szövegfeldolgozás.
Természetismeret (fizika;
kémia)
összefüggések,
folyamatok programozása.

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata,
megtervezése, értelmezése
A beállítások értelmezése.
Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése,
Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése
Különböző adattípusok használata a modellalkotás során.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

használata. Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom; idegen
nyelv;
matematika;
természetismeret
(földrajz):
szövegfeldolgozás.

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi
adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény.

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése
Fejlesztői környezet ismerete.
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések eredményeinek
kiértékelése informatikai eszközökkel.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Mérések
és
szimulációk,
a
paramétermódosítás
hatásai,
törvényszerűségek
megfogalmazása,
modellalkotás
egyszerű
tevékenységekre
Tantárgyi szimulációs programok használata.
A
beállítások
hatásainak
megfigyelése,
a
tapasztalatok
megfogalmazása.
Tantárgyi
mérések
eredményeinek
kiértékelése
informatikai
eszközökkel.
Modellalkotás egyszerű tevékenységekre.

Természetismeret
(fizika;
kémia):természettudományos
folyamatokkal
foglalkozó
programok.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Matematika: véletlen esemény,
valószínűség.

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
6/6/4 óra

4. Infokommunikáció
4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek

Előzetes tudás

Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, az
információ kritikus értékelése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatározása,
megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publikálása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Önálló információszerzés
Természetismeret
(k):
Információkeresési stratégia.
természettudományos
Tartalomalapú keresés.
projektek
kidolgozása,
Logikai kapcsolatok.
pályázati
anyagok
A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, készítése.
kigyűjtése, felhasználása.
A számítógéppel segített
tanulás
módszereinek
alkalmazása
a
mérés,
információkeresés,
bemutatók
és
a
kommunikáció segítésére.
A
problémamegoldásra
irányuló,
hatékony
információkeresés.
Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése
A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.
A közlés céljának felismerése.
A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése.

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus,
internetes eszközökkel.
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása
az interneten.
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Társadalomismeret:
egy
esemény
információinak begyűjtése
több párhuzamos forrásból,
ezek
összehasonlítása,
elemzése,
az
igazságtartalom keresése,
a manipulált információ
felfedése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs
formák

4/4/4 óra

Előzetes tudás

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs eszközök
hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több
résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségek,
valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Kommunikációra
képes
eszközök
összekapcsolási
lehetőségeinek Idegen
megismerése
kommunikáció
Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.
partnerekkel.
Csoportmunka az interneten.

nyelvek:
külföldi

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának
vizsgálata
A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az
elektronikus és internetes lehetőségekkel.
A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a
függőség elhárítása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kommunikációs program.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4.3. Médiainformatika

4/4/4 óra

Előzetes tudás

A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket Természetismeret
(földrajz):
alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban
tájékozódás GPS segítségével.
Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus Helymeghatározás,
ideális
könyvtárakból.
útvonalválasztás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5. Az információs társadalom

Órakeret
8/8/8 óra
óra

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai

Előzetes tudás

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok.
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges
meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok
megfigyelése, véleményezése.
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Adatvédelmi fogalmak ismerete.
Az információforrások hitelességének értékelése.
Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése.
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése.
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális
felismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

hatásainak

Kapcsolódási pontok

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési Technika,
életvitel
technikáival való megismerkedés
gyakorlat:
részvétel
Adatvédelmi fogalmak ismerete.
társadalmi
Az információforrások hitelességének értékelése.
felelősségvállalásban.
Informatikai eszközök etikus használata.

és
a

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok Technika,
életvitel
és
megismerése
gyakorlat:
a
célnak
Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése.
megfelelő
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése.
információforrások,
eszközök,
módszerek
kiválasztása.
Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom: a
források megjelölése, az
idézés formai és etikai
szabályai,
jegyzetek
készítése,
netikett.
A
forráskritika technikái.
Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára,
személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése
A globális információs társadalom jellemzői.
Az informatikai kultúra jellemzői.
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak
felismerése.
Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az
egészségre vonatkozóan.

Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
a
fenntarthatóság értékének
és érdekének elfogadása,
tudatos
és
cselekvő
részvétel
az
emberi
környezet
állapotának
megőrzésében,
javításában.
Természetismeret: (fizika;
biológia-egészségtan;
kémia)
a számítógéppel segített
tanulás
módszereinek
alkalmazása a mérés,
információkeresés,
bemutatók
és
a
kommunikáció segítésére.
Információsés
kommunikációs rendszerek
felépítése, jelentőségük.
Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom: az
információskommunikációs társadalom
műfajainak
megfelelő
olvasási
szokások
gyakorlása, az ezekhez
kapcsolódó tipikus hibák
és veszélyek felismerése,
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kiküszöbölése.
Matematika: matematikai
modellek
(pl.
nyitott
mondatok,
gráfok,
sorozatok,
függvények,
függvényábrázolás,
számítógépes programok,
statisztikai
elemzések),
alkalmazásuk
módja,
korlátai
(pontosság,
értelmezhetőség).
Információs
társadalom,
informatikai
biztonság,
informatikai
kultúra,
információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium,
közkincs, szabad felhasználás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata

0+3/3/3 óra

Előzetes tudás

Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, vélemények
gyűjtése, tapasztalatok cseréje.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kritikus
használata.
A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak
feltérképezése
Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének
felismerése.
Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése.
Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése.

Technika,
életvitel
és
gyakorlat: a mindennapi
tevékenységekben és a
fogyasztói
szokásokban
megnyilvánuló egészségés környezettudatosság.
Összetett
technológiai,
társadalmi és ökológiai
rendszerek elemzése.

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában
Fogyasztói szükségletek azonosítása.
A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosítása.
Tudatos vásárlókép kialakítása.

Technika,
életvitel
és
gyakorlat: a környezetre és
az emberi egészségre
gyakorolt hatások. Tudatos
vásárlás,
fogyasztói
szokások.
Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom: a
manipulációs szándék, a
hibás következtetések és a
megalapozatlan
ítéletek
felismerése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás,
azonosító, jelszó, kritikus használat.

6. Könyvtári informatika

Órakeret
3/3/3 óra óra

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló
kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítása segítséggel.
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló
felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Könyvtártípusok, információs intézmények
A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése.
A települési közkönyvtár önálló használata.
Könyvtárlátogatás.

Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom: a
tanulási
képesség
fejlesztése,
kulturált
könyvtárhasználat.

Könyvtári szolgáltatások
A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése,
felhasználása a tanulásban.
A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése.
Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való
önálló használata.
Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat.

Kommunikáció – magyar
nyelv
és
irodalom:
könyvtárhasználat.

Információkeresés
A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága.
Információkeresési stratégiák ismerete.
Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és
ismeretterjesztő művekből.
Releváns
információk
kiválasztása
hagyományos
és
elektronikus
információhordozókból.
Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómunkával.

Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom: a
könyvtári
információkeresés.
Az internetes adatgyűjtés
technikái,
linkek
használata.
Adatkeresés, anyaggyűjtés
nyomtatott és elektronikus
források
segítségével;
egynyelvű
szótárak,
értelmező
szótárak;
szelekció,
értékelés,
elrendezés.

Ének-zene: a könyvtár és
az internet felhasználása.

Társadalomismeret:
ismeretszerzés
szaktudományi munkákból.
Természetismeret (fizika;
kémia;
biológiaegészségtan):
az
ismeretszerzés
folyamatának
és
eredményének
kritikus
értékelése.
A
problémamegoldásra
irányuló,
hatékony
információkeresés.
Vizuális
kultúra:
tájékozódás
valamely
Európán
kívüli
kultúra
művészetéről a történelmi,
kultúrtörténeti
összefüggések
figyelembevételével.
Ének-zene:
zenei
dokumentumok gyűjtése.
Technika,
gyakorlat:
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életvitel
és
a személyes

pályatervnek,
elképzeléseknek,
szükségleteknek megfelelő
információszerzés.
Dokumentumtípusok, kézikönyvek
Matematika:
A hiteles forrás jellemzőinek ismerete.
ismerethordozók
Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint.
használata. Könyvek (pl.
A talált információk kritikus értékelése.
matematikai zsebkönyvek,
Időszaki kiadványok önálló használata.
szakkönyvek,
Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok.
ismeretterjesztő könyvek,
Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, önálló lexikonok,
használata.
feladatgyűjtemények,
táblázatok,
képletgyűjtemények).
Kommunikáció – magyar
nyelv
és
irodalom:
segédkönyvek,
kézikönyvek,
szótárak,
lexikonok
használata,
ismeretlen
kifejezések
jelentésének
önálló
megkeresése
egynyelvű
szótárakban.
Az
elektronikus
tömegkommunikáció és az
irodalom kölcsönhatásának
új jelenségei.
Természetismeret
(földrajz):
tájékozódás
a
hazai
földrajzi,
környezeti
folyamatokról.
Információgyűjtés
internetalapú
szolgáltatásokkal: időjárási
helyzetkép, útvonaltervező,
valutaváltó.
Társadalomismeret:
történelmi,
társadalomtudományi,
filozófiai
és
etikai
kézikönyvek,
atlaszok,
lexikonok.
Vizuális
kultúra:
a
tömegkommunikáció
formái,
a
tömegkommunikációt és a
mediatizált nyilvánosságot
jellemző tények, modellek.
Az audiovizuális szövegek,
műsorok előállítását, nyelvi
jellemzőit, közvetítését és
értelmezését
leíró
fontosabb fogalmak és
alapvető összefüggések.
Forráskiválasztás

Társadalomismeret:
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Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a forrás kérdések megfogalmazása
információs értékének figyelembevételével.
a
szerző
esetleges
elfogultságaira,
tájékozottságára,
rejtett
szándékaira
stb.
vonatkozóan.
Az
adott
téma
tanulmányozásához
leginkább megfelelő térkép
kiválasztása.
Különböző
szövegek,
hanganyagok, filmek stb.
vizsgálata a történelmi
hitelesség szempontjából.
Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom: verbális
és nem verbális (hangzó,
képi
és
digitális)
információk
gyűjtése,
szelekciója,
rendszerezése, kritikája és
felhasználása.
Vizuális
kultúra:
információforrások
szűrésének szempontjai.
Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás
Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom: a
Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről.
Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, források megjelölése, az
segítséggel való alkalmazása.
idézés formai és etikai
Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése.
szabályai,
jegyzetek
készítése, netikett.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett
bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség,
önművelés, egész életen át tartó tanulás.

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére
tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat áttölteni
kameráról a számítógép adathordozójára;
ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait;
ismerje az ergonómia alapjait.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű
számításokat elvégezni;
tudjon körlevelet készíteni;
tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot;
tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel
információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába rendezni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör
végére
tudjon algoritmusokat készíteni,
legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani;
legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására;
ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat;
legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére;
legyen képes egy csoportban tevékenykedni.
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A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy
internetes eszközökkel publikálni;
legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;
tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
legyen képes értékelni az információforrásokat;
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat;
ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat;
ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait;
ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az egészséget
befolyásoló hatásait;
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét,
legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára;
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait;
ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában;
ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs
problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani;
legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan
alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni.

KÉTÉVES ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS - KÖZISMERETI TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és irodalom
A szakközépiskolák 12−13. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek
átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi, hogy ezek a tanulók sikeresen
elvégezték a szakközépiskola első három évfolyamát. Ugyanakkor a szakképzésben a szakmára való
felkészítés a domináns, és a közismereti képzés csak alapozó jellegű. A közismereti program szándéka
szerint kialakítja az érettségi anyag elsajátításához szükséges képességeket, készségeket, attitűdöket.
Vagyis az érettségire felkészítő képzésben erre kell alapozni, ezért lehet a két évre összesűrített programot
elsajátítani.
A kerettanterv legfontosabb célja, hogy célzottan felkészítsen a sikeres érettségi vizsgára, az ehhez
szükséges

ismeretek,

készségek,

képességek

elsajátításával.

A

különböző

tudással

érkezőket

felzárkóztassa, és mindenkit eljuttasson az érettségihez elégséges minimumig, illetve lehetőleg annál is
tovább. Mégpedig rendkívül koncentráltan, hiszen csak két év van a felkészülésre. A kerettanterv nagyon
erősen épít a motiváltságra és az otthoni, önálló munkára. Ezzel a sikeres későbbi élet megalapozását és az
élethosszig tartó tanulásra való felkészülést is segíti. A munkaerőpiacon sokkal jobb helyzetbe kerülnek a
sikeres érettségit tett tanulók, és nemcsak a bizonyítvány, de a nagyobb tudás, a szükséges
kommunikációs, szociális készségek és képességek megléte miatt is. Ennek belátása a legfontosabb
motiváló erő lehet a sokszor nehéz, nagy hiányosságokat bepótolni hivatott és komoly elvárásoknak
megfelelő munkában.
A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái fejlesztik a kommunikációs és a tanulási
képességeket. Segítik a tanulókat életvitelük javításában és a világban való tájékozottságuk
továbbfejlesztésében. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére,
szocializálására.
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A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem
ezzel együtt

bevált megismerési-tanulási és

cselekvési módszerek

elsajátítási

eszköze

is,

az

ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. Ezért törekszik a
műveltség elvontabb, elméleti és konkrétabb, gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati
gondolkodás közti átmenetek létrehozására − különös tekintettel az érettségire, esetleg a felsőfokú
továbbtanulás vagy a szakmatanulás lehetőségeinek biztosítására. Hangsúlyt kap a problémamegoldó és a
kreatív gondolkodás, ezzel párhuzamosan a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeit is
biztosítja.
A képzés fontos területe a magyar nyelv és irodalom, hiszen az itt kialakított készségek és képességek, az e
tárgyban megszerzett nyelvi, kommunikációs és műveltségbeli tudás nagyban segíti a többi tárgy tanulását,
a sikeres vizsgák letételét. Fontos, hogy a tanulók számára világossá váljon, hogy az irodalmi (és a
nyelvtani) ismeretek nemcsak az emberi kultúra fontos részei, hanem saját mindennapi életükben, emberi
kapcsolataikban, konfliktusokban való eligazodásban is segítséget jelenthetnek.
Ki kell alakítani a tanulókban az irodalom iránti igényességet, az iskola befejezése utáni önművelés igényét.
Ezekkel összhangban képessé kell tenni őket az irodalmi alkotások elemző (esetleg kritikus) befogadására,
a magyar és világirodalmi alkotások megbecsülésére, valamint az ezekkel kapcsolatos véleményeik
szabatos megfogalmazására mind írásban, mind szóban. Fontos, hogy a véleményekben a személyességen
túl az irodalomelméleti, -történeti tárgyszerűség, a megalapozottság is helyet kapjon, és a vélemény
megformáltságának színvonala minél magasabb legyen.
A kerettanterv teljes mértékben épít a 9−12. osztály magyar nyelv és irodalom kerettantervére (hiszen az
érettségi követelmények minden képzési típusban és életkorban ugyanazok), ugyanakkor tekintetbe veszi,
hogy ezeknek a tanulóknak eltérő életkoruk, élettapasztalataik vannak, illetve figyelembe veszi a két évre
rövidült képzési időt. Ez a tananyag kiválasztásában és hangsúlyaiban is megjelenik, illetve igazodik a
három képzési forma eltérő órakereteihez. Ugyanakkor azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy
mindhárom képzési formában ugyanazok az érettségi követelmények, vagyis a tananyag ugyanaz. Amiben
eltérés van, az az órán elvégezhető anyag és az otthoni munka aránya. Legfontosabb cél tehát a sikeres
érettségi vizsga; a tanterv, az anyagok szelektálása a vizsgakövetelményekhez lett igazítva.
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a nyelvi
kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció
eszköztárát, képessé váljanak azok gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók önálló
ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az
élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. A tanuló folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási
tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem
verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a
különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. A szövegek önálló megalkotásában
képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az olvasók
igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális
elvárásoknak.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egységben, párhuzamosan
közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és
kulturális identitást, felkelti a minőségi megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai, erkölcsi ítélőképességet,
elősegíti más kultúrák megismerését. E feladatát a magyar nyelv és irodalom tanítása akkor tölti be, ha
hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével
reagál a diákok mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati
felismeréseire egyaránt.
A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a kultúra folytonosságát,
folyamatos megújulását.
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Segítenek az emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák
megismerésében, az én és a másik közötti különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi
alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét,
hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának
párhuzamos igénye.
A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az
irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése,
közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése. Az így megszerzett tudás
lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére,
miközben a tanulók megismerik a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi
konvenciókat.
Fontos, hogy az irodalomtanítás megőrizze az élményszerűséget, a főként felnőtt korú tanulók számára
lehetőség nyíljon a saját élethelyzeteik és az irodalmi művekben felmerülő helyzetek, erkölcsi kérdések
közötti kapcsolatok kifejtésére, megfogalmazására.
Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényesül. Az érvelés, a vita
tanításában-tanulásában is motiváló ereje van, ha össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén
mindennapjaiban is releváns témákról van szó. Az irodalmi olvasmányok az ember és a természet sokféle
viszonyát mutatják be, ezek megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett
környezethez való tudatos viszony kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés
természetes területe a szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás
kritikus nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére.
A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló térhódításának és napi
használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel alakítja az anyanyelvi kultúrát, és hat
az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt
fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata
mellett az internet kínálta lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a
megfelelő információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, az
információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és alkalmazása.
A tanterv a vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a tananyagot (Életművek,
Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és dráma, Irodalom és kultúra), a tanárnak
szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek sorrendjének megállapításához. Az egyes anyagrészeknél
figyelemmel kell lenni a csoport felkészültségére, előzetes ismereteire, és nem biztos, hogy mindig a
legmagasabb elvárásoknak megfelelően kell elvégezni az anyagot, érdemes a minimális és a maximális
követelmények között az alkalmas szintet, mélységet megkeresni, ügyelve az érettségi vizsgához szükséges
ismeretekre, fogalmakra, készségekre, képességekre. Ezek minimális mennyiségét az anyag általában jelzi.
12. évfolyam
A 12. évfolyamra érkező diákok tudása rendkívül különböző. Vagyis úgy kell haladni, hogy a felzárkóztatást,
a közös szintre hozást is meg kell oldani. Nagyon fontos a motiváció fenntartása, illetve annak tudatosítása,
hogy a tananyag olyan tudást ad, amelyet használni tudnak életbeli sikerességükhöz. A magyar nyelvi
tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek célja a tanulók szövegértési
technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének és fogalomhasználatának
bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása, olvasható írás,
biztos, problémaérzékeny helyesírás.
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Elvárt az olvasási és szövegértési képességek folyamatos differenciálása és mélyítése, amely magában
foglalja a különféle nyelvi szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és jelentésmódosító
szerepükre való reflexiót, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi feladatmegoldástól a
beszélgetésen át az önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt területe különféle hosszúságú,
bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő), különféle
hordozókon közzétett szövegek olvasása, illetve megértésének, értelmezésének fejlesztése. A
szövegalkotási képesség fejlesztésével összefüggő, azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló jegyzet- és
vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása
szóban és írásban.
A kultúrált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társas-társadalmi párbeszédhez
szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a
beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás kialakítása; hangzó szövegek verbális és nem verbális
kódjainak megértése és értelmezése; a hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben,
beszédszándékokkal és -célokkal, a beszédpartnerek kommunikációs szándékának, nem nyelvi jeleinek
felismerése, azonosítása.
Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi, nyelvtani ismeret
továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a a diákok nyelvtani ismeretenek önálló alkalmazására a nyelvinyelvhasználati jelenségek megértésében. Cél az önálló kézikönyvhasználat mellett a biztos helyesírás
elsajátítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének része, hogy a tanuló képessé váljon szövegformálási,
szövegszerkesztési és helyesírási problémák megnevezésére, a hibák önálló javítására. Cél a
szövegelemzés már ismert módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani ismeretek alkalmazásával.
E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek értelmezése különféle digitális, informatikai alapú
műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes – írott,
audiovizuális, digitális környezetben megjelenő – szövegek jelentésének feltárására, értelmezésére,
manipulációs szándékok, technikák felfedezésére. Ismeri hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény,
jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőit, és képes önálló (kézi és digitális) szövegalkotásra e
műfajokban. Képes a konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi művek üzenetének teljesebb
megértésére.
Az irodalmi műveltség épüléséhez hozzájárul, ha a tanulók képessé válnak az olvasott, különböző korú és
világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai megoldások közötti
kapcsolódási pontok azonosítására, megértésére, a megismert korszakok, művek máig tartó kulturális,
irodalmi hatásának megértésére, konkrét példák felidézésére. Kívánatos, hogy tudásukat alkalmazni tudják,
például szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésében, értelmezésében (pl. tematikus,
motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése). A
gondolkodási képességet, az önkifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a megismert formák és
stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a kreatív írásban. A tanulási
képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés egy-egy nagyobb
anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl. beszámoló, ismertetés, esszé, egyszerűbb
értekezés) írására; verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésére, szelekciójára,
rendszerezésére, kritikájára és felhasználására. Mind a magyarnyelv-, mind az irodalomtanítás feladata az
információfelhasználás normáinak (pl. a források megjelölése, idézés) közvetítése. Elvárható önálló
műelemzés készítése adott szempont(ok) szerint.

Órakeret
Tematikai egység

A tanulók teljesítményének a mérése
oldal 655 / 830

2 óra

Bemeneti és kimeneti mérés 12. évfolyamon.
Magyar nyelv

Tematikai egység

Órakeret
14 óra

Kommunikáció, tömegkommunikáció

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az
érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása,
Előzetes tudás

utasítások megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének
megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és
alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb.
A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A
szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy

A
tantárgyhoz önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális és
(műveltségterülethez)
nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek
kapcsolható fejlesztési azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére,
feladatok
elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és
résztvevői szerepeinek (kontextus) megfelelően. A beszéd zenei eszközeinek,
nem verbális kommunikáció elemeinek értő használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A

beszédhelyzetnek

megfelelő

adekvát

nyelvhasználat:

szövegszerkesztés

élőszóban,

szó-

és

beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek, a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek
(kontextus) megfigyelése.
A kommunikáció kontextusának megértése, a célok maghatározásával a megfelelő kommunikációs
eszközök kiválasztása.
A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása: az élőszó zenei
kifejezőeszközei, nonverbális kommunikáció.
A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása különféle kommunikációs
helyzetekben; dekódolása a hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban. A
kulturális kontextus megfigyelése, megértése.
A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az üzenetek manipulatív
szándékának felismerése.
A

kommunikáció

típusainak,

jellemzőinek

megismerése:

személyes,

csoportos,

nyilvános

és

tömegkommunikáció. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi
kifejezési formái. Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.
Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői.
Iskolai és munkahelyi környezet beszédszituációi (állásinterjú, érdekérvényesítés, bemutatkozás stb.). A
hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban megjelenő beszédhelyzetekben való jártásság,
érdekérvényesítés (bank, egészségügy, önkormányzat, bíróság stb.).
Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, zaj,
kapcsolat, kontextus, a világról való tudás).
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi,
Kulcsfogalmak/fogalm
ak

esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet,
mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), tömegkommunikáció.
Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú).
Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismertetés,
ajánlás).
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Órakeret
13 óra

Tematikai egység

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői

Előzetes tudás

Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és azok
megfelelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás folyamatában.

A

tantárgyhoz A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése.
(műveltségterülethez)
A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges
kapcsolható fejlesztési és másodlagos jelentés megkülönböztetése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a
hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői.
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése.
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése.
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási szabályaik.
A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer
megismerése.
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a
vonzatok.
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk a mondatok felépítésében.
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és összetett
mondatok típusainak felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban.
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű megnevezése, rendszerező
áttekintése.
Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, szótő,
képző, jel, rag.
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó.
Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma.
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat.
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat.

Órakeret
Tematikai egység

Szövegértés, szövegalkotás

12 óra

Olvasási stratégiák alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek
Előzetes tudás

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg
információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése.
A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakítása.

A

tantárgyhoz

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése.
A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának

(műveltségterülethez)
megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásának
kapcsolható fejlesztési
képessége. Azon szövegtípusok gyakorlása, amelyekkel találkoztak már, illetve
feladatok
találkozni fognak (bank, hivatal stb.).
Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző témájú és
oldal 657 / 830

típusú esszé írásakor.
A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, internetes
szövegtípusok
hitelességének,
megbízhatóságának
szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtési technikák.

vizsgálata.

A

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási
mód megválasztásával.
A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák megismerése, adekvát
alkalmazásuk.
Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellemzőinek megismerése, hivatalos
szövegek alkotásának képessége.
Hivatali- és vizsgaszituációknak megfelelő verbális viselkedés normáinak azonosítása, gyakorlása.
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, az idézés szabályai.
Az esszé és a tanulmány műfaji különbségei, az esszé jellemzői, az esszéírás folyamata.
Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésének, közlési szándékának megfigyelése,
a tapasztalatok felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek nyilvánosságának kérdése,
etikája.
Munkahelyeken használatos dokumentumok megértése (munkaköri leírás, szerződés, álláshirdetés.) A
hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban alkalmazott dokumentumok, nyomtatványok megértése
(banki, orvosi, önkormányzati, jogi).
Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. fórum, blogbejegyzés írása, online regisztráció).
Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online felületen (önéletrajz, közösségi
média). Az interneten való kommunikáció szabályai, veszélyei (pl. közösségi oldalak, chat, regisztráció
stb.). A munkahelyek által igényelt dokumentumtípusok elkészítése (önéletrajz, motivációs levél).
Kulcsfogalmak/fo Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, elismervény,
galmak
esszé, értekezés, tanulmány.

Tematikai egység

Előzetes tudás

Helyesírási ismeretek

Órakeret
8 óra

Az alapvető helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát
használata.

A
tantárgyhoz A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése.
(műveltségterülethez)
A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése.
kapcsolható fejlesztési A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója.
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek írására stb.
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok használata az iskolai és a mindennapi
szövegalkotásban.
Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója.
A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése.
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helyesírási alapelvek, nyelvi norma.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Órakeret
Tematikai egység

Előzetes tudás

A szöveg

10 óra

A szövegértési és szövegalkotási képesség hétköznapi szintje. Beszélt és írott
nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosítása.

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. A
A
tantárgyhoz szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek megfigyelési
(műveltségterülethez)
és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb szövegtípusokon. A
kapcsolható fejlesztési szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak
feladatok

gyakorlása

a

feladatnak

megfelelő

leghatékonyabb

olvasástípus

alkalmazásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése.
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és az írott szövegek szerepe, eltérő
jegyei.
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek.
A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje.
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint. A legjellegzetesebb
szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek.
Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.
A nyomtatott és az internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek megfigyelése,
megnevezése.
Az internetes adatkeresés, a
használhatóságának kérdései.

különböző

forrásokból

származó

adatok

megbízhatóságának

és

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való összehasonlítása,
megvitatása, kritikai következtetés levonása.
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák.
Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. Szövegmondat, bekezdés, tömb,
szakasz. Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz,
kulcsszó, cím). Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret,
forgatókönyv).
Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és
Kulcsfogalmak/
fogalmak

visszautalás, deixis, egyeztetés).
Intertextualitás.
Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elektronikus;
spontán, tervezett). Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő).
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos,
tudományos, sajtó és média, szépirodalmi).
Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó).

Tematikai egység

Stilisztikai alapismeretek
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Órakeret

7 óra
Előzetes tudás

Befogadói és műelemzési tapasztalatok, nyelvi magatartás, nyelvi norma.
Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét
szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő,

A

tantárgyhoz

a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.
A megismert jelentéstani, stilisztikai, szövegtani jelenségek felismerése és

(műveltségterülethez)
alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek
kapcsolható
fejlesztési
megítélésében, szövegalkotásban.
feladatok
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg,
stílusárnyalat és stíluseszköz használata.
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy közömbös),
felismerése, hatásának elemzése.
A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének megfigyelése, felismerésük, valamint
alkalmazásuk a szövegalkotásban.
A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, összefüggésben a
szövegtani jellemzőkkel.
A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos használata a szövegalkotásban.
Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.).
Stílusérték (alkalmi és állandó). Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai,
hivatalos, szónoki, irodalmi). Stílushatás.
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép,
allegória, szimbólum).
Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).
Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat).
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica,
expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás.

Tematikai egység

Órakeret
6 óra

Jelentéstan

Szókincs, világismeret. Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű
Előzetes tudás

szavak, alkalmazásuk a beszélt és írott szövegalkotásban. Közmondások,
szólások jelentésének és eredeti funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi
kommunikációs üzenetek jelentése.
A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző

beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők
A
tantárgyhoz
felismerése.
(műveltségterülethez)
A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti
kapcsolható
fejlesztési
összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal.
feladatok
Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének
megfigyelése, értelmezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.
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A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.
Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata.
A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában.
A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak használata.
Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. Denotatív,
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

konnotatív jelentés. Metaforikus jelentés.
Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó.
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár,
ellentétes jelentés.

Irodalom

Tematikai egység

Érzékenyítés, ráhangolás − esztétikai bevezető

Előzetes tudás

Irodalmi, filmes, zenei és képzőművészeti élmények.

Órakeret
6 óra

Az elemző- és értelmező olvasás segíti az élmény- és tapasztalatszerzést.
A

tantárgyhoz

Annak felismertetése, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi,
esztétikai élmények és a tapasztalatszerzés forrása. Más kultúrák megismerése

(műveltségterülethez)
iránti igény erősítése. Olyan ismeretek, szempontrendszerek közvetítése,
kapcsolható fejlesztési
amelyek segítségével viszonyulni tudnak a műalkotásokhoz. Fogalmi keret
feladatok
felvázolása a műelemzéshez, művészeti, műnem, műfaj alapvető kérdései, az
egyes művészeti ágak elkülönítése, jellemzőik megfigyelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Nyelv, szépség, humor kérdései a művészetekben és az irodalomban.
Jelek, jelrendszerek hasonlósága és különbözősége a művészetekben és a világban.
Valóság és a képzelet összefüggései a műalkotásokban.
A tér és az idő mint komponáló eszközrendszer. Tér az irodalomban, idő a képzőművészetben. A
„termékeny pillanat” problémája.
Rész és egész, ok és okozat szerepe a műalkotásokban és a világban. Az irodalmi nyelv teremtő ereje.
Szerző, mű, befogadó viszonya és egymásra való hatása többféle művészeti alkotásban.
Kulcsfogalmak/

Nyelv, szépség, humor, valóság, képzelet, fikció, rész, egész, ok, okozat, szerző, mű,

fogalmak

befogadó, megértés, művészeti ágak, műnemek.

Tematikai egység

Előzetes tudás

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és
líra, római irodalom

Órakeret
8 óra

Epikai és lírai művek. Elbeszélés és történet. Zeneiség, ritmus. Költői
képek típusai.
Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi,

A
tantárgyhoz gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák
(műveltségterülethez)
megismerése iránti igény erősítése.
kapcsolható fejlesztési Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén az
feladatok
erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség építése.
Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, értelmezése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok.
Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a görög lírából és prózaepikából. A
szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.
Szemelvények a római lírából és epikából, pl. Horatius és Vergilius egy műve. A római irodalom
jellemző műfajai.
Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az európai
és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen.
A tanuló


felismer és azonosít
eposzokban;



véleményezi a horatiusi életelvek érvényességét;



megismer irodalmi alapformákat, műfajokat és motívumokat;



elemzi a történetmesélés formáit, az elbeszélői nézőpontokat;



felismeri a görög és római kultúra máig tartó hatását.

Kulcsfogalmak/f
ogalmak

alapvető

emberi

magatartásformákat

mitológiai

történetekben

és

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók,
kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epigramma, himnusz,
hexameter, ekloga, episztola, ars poetica, fabula, archetípus, toposz.

Órakeret
8 óra

Tematikai egység

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma

Előzetes tudás

Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, konfliktus.

A

tantárgyhoz Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi
(műveltségterülethez)
magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, értelmezésének
kapcsolható fejlesztési képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az antik görög színház jellemzői.
Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz király részlete).
Az antik dráma hatása a drámatörténetre.
A tanuló


képes dialogikus mű olvasására, befogadására, értelmezésére, egy drámarészlet előadására;



felismer különféle magatartásformákat, konfliktusokat, értékeket és hibákat
mértéktartás, hübrisz); ezek elemzésével, értékelésével fejlődik erkölcsi érzéke;



pontosítja a katarzis fogalmát; felismeri, hogy a befogadóra tett hatások változatosak;



képes a műről szóló vélemények kritikus befogadására.

(harmónia,

Kulcsfogalmak/

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus,

fogalmak

akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis.

Órakeret
Tematikai egység

Világirodalom – Biblia

Előzetes tudás

Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.
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8 óra

A
tantárgyhoz A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai
(műveltségterülethez)
élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése,
kapcsolható fejlesztési befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Szemelvények az Ószövetségből
(pl. Teremtéstörténet, Káin és Ábel; A vízözön, Bábel tornya, József története, Mózes és a
tízparancsolat, próféták, Jónás története, zsoltárok).
Szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; példabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az irgalmas
szamaritánus; a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy részlete).
A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar szóbeli és írásos kultúrában (pl.
szókincsben, szólásokban, témákban, motívumokban).
A tanuló


megismer/felismer bibliai élethelyzeteket, magatartásformákat, témákat, motívumokat;



tudja néhány közkeletű bibliai szólás, állandósult kifejezés eredetét és jelentését;



ismeri a Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok (karácsony, húsvét, pünkösd, vízkereszt
stb.) eredetét, tartalmát;



tudatosítja a bibliai motívumok, témák, műfajok továbbélését a kultúrában;



ismeri a Biblia máig tartó hatását az európai irodalomra és művészetre.

Kulcsfogalmak/f

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet,

ogalmak

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században
(reneszánsz)

Órakeret
8 óra

Kötet, rím, rímképlet, lírai én, novella, reneszánsz.

A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói
A
tantárgyhoz
magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék
(műveltségterülethez)
fejlesztése.
Művelődéstörténeti
és
stílustörténeti
korszakolás
kapcsolható fejlesztési
problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése (novella,
feladatok
szonettforma, versciklus).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Szemelvények a 14–16. századi európai reneszánsz irodalomból. Az itáliai kora reneszánsz
irodalomból: Petrarca: Daloskönyv (egy-két szonett), Boccaccio: Dekameron (egy novella).
A tanuló


tudatosítja a legfontosabb reneszánsz eszményeket, értékeket, tárgyakat, témákat;



Petrarca és Boccaccio néhány műve alapján megismerkedik a kor lehetséges/sajátos alkotói
magatartásaival (kettősségek: tudós humanizmus és személyes élményanyag, illetve a
szórakoztatás szándéka);



pontosítja ismereteit műelemzés alapján a novella műfajáról; felismeri a szonettformát.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.
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Tematikai egység

Középkori nyelvemlékek

Előzetes tudás

Nyelvtörténeti alapismeretek.

Órakeret
3 óra

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése.
A
tantárgyhoz
Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek
(műveltségterülethez)
megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség
kapcsolható fejlesztési
szerepének,
a
nyelvemlékek
jelentőségének
tudatosításával.
feladatok
Művelődéstörténeti összefüggések megértése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Mária-siralom.
A tanuló


értelmezi a magyar nyelvű kultúra legkorábbi írásos emlékeit (kötelező művek: HB; ÓMS);



megismeri a középkori írásbeliség sajátosságait;



tudatosítja a nyelvemlékek szerepét, jelentőségét.

Kulcsfogalmak/

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció.

fogalmak
Órakeret
Tematikai egység

Janus Pannonius portréja

Előzetes tudás

Időmértékes verselés.
Nyelvemlékek.

4 óra

A

tantárgyhoz Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű néhány
(műveltségterülethez)
fontos témájának tudatosítása, értékelése.
kapcsolható fejlesztési A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak
feladatok
változó jelentésének megértése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség): Pannónia dicsérete.
Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól).
A tanuló


megismeri egy humanista alkotó portréját, költői és emberi szerepvállalását; személyes
élményanyagának költészetformáló szerepét;



tudatosítja, értékeli az életmű néhány fontos témáját, a lírai alany magatartását (pl. költői öntudat,
művészi becsvágy, búcsúzás, betegség, katonáskodás, test és lélek);



megismeri néhány fogalom változó jelentését (pl. elégia, epigramma).

Kulcsfogalmak/f

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, irónia,

ogalmak

gúny, interkulturalitás.

Órakeret
6 óra

Tematikai egység

Balassi Bálint portréja

Előzetes tudás

Ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma.

A

tantárgyhoz A

(műveltségterülethez)

Balassi-versekben

felismerése.

A

megjelenített

szövegvers
oldal 664 / 830

és

magatartásformák
dallamra

írott

és

értékek
énekvers

kapcsolható
feladatok

fejlesztési megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, értelmezései:
végvári élet, költő-lét.
Balassi Bálint-portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek,
ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a Balassistrófa azonosítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány tematikus és formai jellemzője.
Egy katonaének (kompozíció, értékrend).
Legalább további két mű értelmezése (szerelmi tematika, pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes tematika,
zsoltárparafrázis vagy könyörgésvers, pl. Adj már csendességet).
Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés, hárompillérű kompozíció).
A tanuló


megismeri az alkotó költői portréját és magatartását (az életmű 3-4 darabja nyomán);



tudatosítja az életmű megközelítési problémáit;



megkülönbözteti a dallamvers és szövegvers fogalmát;



tud ritmizálni ütemhangsúlyos formákat, felismeri a Balassi-strófát.

Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Kötetkompozíció,
dallamvers,
rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.

szövegvers,

ütemhangsúlyos

verselés,

Tematikai egység

Órakeret
Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17.
8 óra
században, és Shakespeare

Előzetes tudás

A drámai műnem. A tragédia.
A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.

A
tantárgyhoz A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája.
(műveltségterülethez)
Konfliktushelyzetek kezelésének módjai.
kapcsolható fejlesztési A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése
feladatok
(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és
dráma jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az angol színház a 16–17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása).
Shakespeare egy drámája (Hamlet / esetleg Romeo és Júlia vagy más, választott mű).
A tanuló


ismer néhány Shakespeare-témát, szállóigét;



képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, konfliktusaik
értékelésére; memoriter: egy monológ/részlete;



megérti a befogadói elvárások (korabeli közönség) és a dramaturgia összefüggését;



lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét);



alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban megjelölt
feladat kifejtésére.

Kulcsfogalmak/f

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank verse.

ogalmak
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Tematikai egység
Előzetes tudás

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház
(17. század)

Órakeret
6 óra

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum.
Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése.

A

tantárgyhoz

Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya.
A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia,

(műveltségterülethez)
szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének
kapcsolható fejlesztési
felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és változatainak
feladatok
megértése. Műelemző képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése,
a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A klasszicizmus elvárásai. Tragédia és komédia.
A francia színház a 17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása).
Molière: Tartuffe (vagy más műve). A komikum megjelenési formái.
A tanuló


felismeri a klasszicista normatív esztétika sajátosságait (műfaji hierarchia, szabályok); a korabeli
elvárások és a dramaturgia összefüggését;



megérti a komikum műfajformáló minőségét és változatait (helyzet- és jellemkomikum);



képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, konfliktusaik
értékelésére; memoriter: egy részlet;



alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban megjelölt
feladat kifejtésére.

Kulcsfogalmak/fo Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mértéktartás,
galmak
helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, rezonőr.

Tematikai egység

Látásmód – Zrínyi Miklós

Előzetes tudás

Eposz, eposzi konvenciók (kellékek).

Órakeret
4 óra

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális
tantárgyhoz gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához
(műveltségterülethez)
való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása.
kapcsolható fejlesztési A barokk alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítása, megnevezése. A
A

feladatok

műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. Az olvasott
művek befogadásának, megértésének támogatása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Magyar barokk irodalom.
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk eposz (szerkezet; koncepció; embereszmény
/a főhős mint Krisztus katonája; értékrend).
A tanuló


felismeri a barokk formajegyeit az irodalmi művekben és más művészeti ágakban is, összhangban
az irodalommal;



megismeri világképek és műfajok, poétikai / retorikai megoldások összefüggését;



tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, az antik és barokk eposzok
különbségével (koncepció, szerkezet, értékrend, embereszmény).
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Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus,
körmondat.

Órakeret
Tematikai egység

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században

Előzetes tudás

Felvilágosodás, regény.

7 óra

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek
elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esztétikai
A

tantárgyhoz ítélőképesség fejlesztése.
(műveltségterülethez)
A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A
kapcsolható fejlesztési szabadság eszményének különböző megközelítései. Az eszmetörténeti
feladatok
korszak,
filozófiai
irányzat
és
stílusirányzat
kategóriáinak
megkülönböztetése, összefüggések megvilágítása. Szemelvények, művek
értelmezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai: klasszicizmus, szentimentalizmus
(érzékenység), rokokó.
Művek, szemelvények az angol, francia és német irodalomból.
A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.
A tanuló


megkülönbözteti az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat kategóriáit;



megismeri a bölcseleti háttér és a stílusirányzat, műfaj, tematika néhány összefüggését az európai
irodalmakból vett egyes szemelvények alapján;



műismereti minimuma: Swift, Voltaire, Goethe egy-egy művének /részletének ismerete.

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fikció,
Kulcsfogalmak/fo
elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énregény,
galmak
levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem).

Tematikai egység

Előzetes tudás

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai
Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel

Órakeret
12 óra

Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány
jellemzője.
Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése által

A

tantárgyhoz

(műveltségterülethez)
kapcsolható
feladatok

fejlesztési

a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség
problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság.
Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések
megbecsülése.
A nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása.
Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok

és

versformák

felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének
jellegével.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt (a kuruc költészethez kapcsolódó irodalmi formák; Mikes
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Kelemen: Törökországi levelek részlete).
A felvilágosodás korának irodalma.
Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége és írói munkássága (legalább egy epigrammája).
Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai és stiláris sokszínűsége: A Reményhez, A
tihanyi Ekhóhoz és még legalább egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A Magánossághoz)
alapján.
Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében. A közelítő tél, A
magyarokhoz I. és legalább még egy mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, Osztályrészem) értelmezése.
Csokonai és Berzsenyi hatása, továbbélése a későbbi magyar költészetben.
A tanuló


ismeri Kazinczy tevékenységét; a magyar felvilágosodás időszakának, irodalmi életének néhány
sajátosságát;



tudatosítja a nyelvújítási mozgalom jelentőségét;



tisztában van Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével, az alkotók helyével, szerepével a
magyar irodalom történetében; felismer jellemző stílusirányzatokat, műfajokat, verstípusokat és
versformákat;



műismereti minimuma: Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részlet), Kazinczy Ferenc egy
epigrammája; Bessenyei György egy értekező prózai részlete; Csokonai Vitéz Mihály: A
Reményhez; A tihanyi Ekhóhoz és egy mű; Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, A magyarokhoz I. és
egy mű.



Csokonai és Berzsenyi kapcsán alkalmassá válik legalább 3-4 alkotásuk és a műveikről szóló
vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek
tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szimultán
ritmus, bölcseleti óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, időszembesítő
verstípus.

Tematikai egység

Órakeret
Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első
10 óra
felében (romantika és realizmus)

Előzetes tudás

Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.

A

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság
viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei

tantárgyhoz

(műveltségterülethez)
és erkölcsi törekvések értékelése.
kapcsolható fejlesztési
A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kritikus,
feladatok
realista szemlélet együtthatásának megértetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai elvek, művészi szabadság, stílus- és formajegyek;
ironikus látásmód, groteszk minőség).
Új műfajok, formák (pl. történelmi regény, bűnügyi történet, drámai költemény, verses regény).
Társadalmi típusok (felesleges és karrierista hősök, hivatalnokok) megjelenése a romantikával
egyidejű, realista szemléletű művekben.
Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból. A választott
szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.
A tanuló


felismeri az életművek egymásmellettiségét az 1830-as években (klasszika, romantika, realizmus
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tendenciái) és a romantika korstílus-jellegét, jelentőségét; a romantika és a kritikus, realista
szemlélet együtthatását;


műismerete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, Stendhal,
Gogol kiválasztott műveinek /műrészleteinek ismerete;



képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a közös
értelmezés után;



alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, művekről szóló vélemények kritikus befogadására,
egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.

Kulcsfogalmak/fo Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi
galmak
történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.

Tematikai egység
Előzetes tudás

A

tantárgyhoz

Színház-

és

drámatörténet

–

Katona József: Bánk bán

történet,

Órakeret
7 óra

Klasszicizmus és romantika. Tragédia. A tragikus hős összeomlása.
Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti

dráma” mint közös ismeret.
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése.
fejlesztési
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére

(műveltségterülethez)
kapcsolható
feladatok

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”).
Érvelő képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Katona József: Bánk bán – sok szempontú műértelmezés. Pl.


magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések;



a szereplők körei, Bánk összeomlása; a címszereplő megítélésének változatai;



felépítés, szerkezeti megoldások (az V. felvonás szerepe).

A tanuló


ismeri a magyar színház történetének néhány sajátosságát (az állandó magyar színház hiányát,
törekvéseket a létrehozására);



képes elemezni nemzeti tragédiánk sajátosságait (problematika, drámai szerkezet és nyelv,
sajátos lezárás, „megoldás”);



memoriter: részlet(ek) a műből;



alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban megjelölt
feladat kifejtésére.

Kulcsfogalmak/fo Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drámai
galmak
nyelv, klasszicizmus és romantika.

Tematikai egység

Órakeret
Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék:
16 óra
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály

Előzetes tudás

Romantika; néhány népdal.

A

tantárgyhoz Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések

(műveltségterülethez)

szellemi

hátterének

megértésére,
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a

morális

gondolkodásra

és

kapcsolható
feladatok

fejlesztési ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti
sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti romantika–
népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének
felismertetése.
Kölcseyés
Vörösmarty-művek
befogadásának,
értelmezésének elősegítése, jelentőségük megértése, elfogadása. A
kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Magyar irodalmi élet a 19. század első felében. A reformkori nemzeti romantika.
A népiesség programjai.
Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és közösségi sors. Hymnus és még egy lírai
alkotása (pl. Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke).
Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és / vagy a Parainesis részlete).
Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és drámában a
Szózat; Előszó és még egy-két lírai alkotás (pl. Késő vágy; Gondolatok a könyvtárban; Az emberek, A
vén cigány) alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével (pl. alapkérdések, értékszerkezet,
motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai költemény).
A tanuló


ismeri a magyar irodalom néhány sajátosságát a 19. század első felében;



felismeri a reformkor-nemzeti romantika-népiesség fogalmak tartalmát, szerepét és jelentőségét;



tisztában van Kölcsey és Vörösmarty életművének jellegével, az alkotók helyével, szerepével a
magyar irodalom történetében;



műismereti minimuma: Kölcsey: Hymnus, Huszt és még egy lírai mű, egy értekező prózai részlet;
Vörösmarty: Szózat, Előszó és még egy-két lírai mű, valamint a Csongor és Tünde; memoriterek;



Kölcsey és Vörösmarty kapcsán alkalmassá válik legalább négy alkotásuk és a műveikről szóló
vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek
tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, intelem,
értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus irónia, drámai
költemény.

Órakeret
14 óra

Tematikai egység

Életmű – Petőfi Sándor

Előzetes tudás

Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény.

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témáinak,
A
tantárgyhoz műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése,
(műveltségterülethez)
jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) befogadása.
kapcsolható fejlesztési A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
feladatok

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására, Petőfi műveiről
szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Petőfi Sándor életműve.
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző alkotások.
A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség.
Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; lírai műfajok és líratípusok (pl. dalok, helyzetdalok,
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ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, forradalmi látomásvers) és versformák változatossága;
A puszta, télen; A XIX. század költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén, és még
legalább három-négy lírai alkotás elemző feldolgozása.
Verses epika (pl. A helység kalapácsa mint eposzparódia; vagy Az apostol [esetleg mindkettő].)
A tanuló


ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Petőfi helyét, szerepét a magyar irodalom történetében;
költészetének jellegét;



tisztában van a romantikus korstílus és a népiesség stílustendenciájának együtthatásával;



műelemzések során megismeri Petőfi jellemző témáit, műfajait, poétikai megoldásait, versformáit;
megkülönbözteti jellemző hangnemeit (pl. humor és irónia);



képes önálló műértelmezés megfogalmazására;



műismereti minimuma: Az Alföld; Nemzeti dal ; János vitéz; A puszta, télen; A XIX. század költői;
Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén és még három-négy mű és memoriterek;



képessé válik Petőfi életművének bemutatására (legalább 10–12 lírai és 1–2 verses epikai alkotás
alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy
szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/fo Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet,
galmak
ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő.

Órakeret
Tematikai egység

Látásmód – Jókai Mór

Előzetes tudás

Romantika, romantikus ábrázolásmód; a romantika és a népiesség.

A

tantárgyhoz

10 óra

A Jókai-regényekben felmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi

problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai. Jókai
(műveltségterülethez)
alkotásmódjának jellemzői, a romantikus ábrázolásmód sajátosságai és a
kapcsolható fejlesztési
romantikus regény jellemző műfaji változatai. Felkészítés egy regény
feladatok
sokoldalú megközelítésére, önálló véleménykifejtésre.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji változatok az életművében;
regényírói művészetének sajátosságai a romantikus prózaepika jegyében.
Jókai Mór: Az arany ember (esetleg más regényének) elemző értelmezése sok szempontú
megközelítéssel, pl.: a romantika megjelenési formái; műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás,
hangnemi és motivikus összetettség.
A tanuló


ismeri Jókai helyét a magyar regényirodalom történetében, alkotásmódjának jellemzőit;



felismeri a romantikus ábrázolásmód sajátosságait és a romantikus regény jellemző műfaji
változatait;



műismereti minimuma: egy regénye (pl. Az arany ember, Egy magyar nábob, Fekete gyémántok);



egy regényelemzés kapcsán képes önálló szóbeli tétel keretében egy elemzési feladat kifejtő
megoldására.

Kulcsfogalmak/

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota.

fogalmak

oldal 671 / 830

Tematikai egység

Előzetes tudás

Órakeret
14 óra

Életmű – Arany János

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései.
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada,
ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes
versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel.
Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések felvetése

és értelmezése. Arany költői szerepének, költészete jellegének
A
tantárgyhoz megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző lírai témái,
(műveltségterülethez)
műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány verses epikai
kapcsolható fejlesztési alkotása.
feladatok

Felkészítés lírai és
megfogalmazására, a

epikai alkotások önálló értelmezésének
művekről szóló vélemények, elemzések

értelmezésére, kritikus befogadására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Arany János életműve. Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és jellemző alkotások.
(Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két-három lírai alkotás.)
A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és szerkesztésmódbeli különbségek a két balladakorszak
alkotásaiban (A walesi bárdok és még legalább 1–2 ballada).
A Toldi estéje elemző bemutatása.
A tanuló


ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany költői szerepét a magyar irodalom történetében;
költészetének jellegét;



műelemzések során megismeri Arany jellemző lírai témáit, műfajait, poétikai megoldásait,
versformáit és néhány verses epikai alkotását;



képes lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására; a Toldi és a Toldi estéje
néhány szempontú összevetésére;



műismereti minimuma: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör, további egykét ballada; Toldi estéje; Letészem a lantot, Epilogus és még két-három lírai alkotás (memoriterek
is);



képessé válik Arany életművének bemutatására (legalább 5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada és a Toldi
és a Toldi estéje alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus
befogadására;

egy-egy

szóbeli

témakörben

kijelölt

feladat

kifejtésére,

memoriterek

tolmácsolására.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és időmértékes
formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés).

Tematikai egység

Órakeret
Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az ember
6 óra
tragédiája

Előzetes tudás

Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége.

A
tantárgyhoz Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, hogy a
(műveltségterülethez)
küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember életében.
kapcsolható fejlesztési Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének
feladatok

támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti
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tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás egyidejű létezése;
a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés többféle megközelítésből.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Madách Imre: Az ember tragédiája – sok szempontú műértelmezés.
A drámai költemény műfajának következménye a szerkezetre és hősökre.
Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és történeti színek, személyiségközpontú/lírai szerkezet:
tematikus, szétválás-sorozat).
Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér (szabadelvűség és pozitivizmus).
Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző szellemi irányok történetében.
A tanuló


megismeri a drámai költemény műfaji változatának jellemzőit (filozófiai, bölcseleti tartalmak),
sajátos drámai hőseit; értelmezi a művet (lehetőleg többféle megközelítésből);



műismereti minimuma: a Tragédia (házi olvasmány) elemző feldolgozása és memoriter:
részlet(ek) a műből, valamint szállóigévé vált sorok;



alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban megjelölt
feladat kifejtésére.

Kulcsfogalmak/fo Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellenutópia,
galmak
pozitivizmus.

Tematikai egység

Előzetes tudás

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után
(19. század második fele)

Órakeret
7 óra

Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges
ember, a hivatalnok).

A

tantárgyhoz Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonosságának
(műveltségterülethez)
felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek
kapcsolható fejlesztési értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére,
feladatok

stílusirányzatok jellemző jegyeinek felkutatására.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és formajegyek) a
19. század közepétől; a prózaepika újításai a kis- és nagyepikában.
Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai közvetlenség
háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás).
A tanuló


felismeri a romantika és realizmus együtthatását, folytonosságát az epikában; értelmezi a realista
és naturalista stílusirányzat jellemzőit;



megismeri az impresszionista és (pre)szimbolista európai líra néhány sajátosságát;



képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a közös
értelmezés után; néhány lírai alkotás értelmezésére;



műismeret: néhány mű/részlet pl. Emily Brontë, Dickens, Flaubert, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij
alkotásaiból, illetve Baudelaire, Rimbaud, Rilke, Whitman műveiből;



alkalmassá válik egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény,
polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költészet,
kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív líra, tárgyvers.
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Órakeret
Magyar irodalom a 19. század második felében – portré:
8 óra
Mikszáth Kálmán

Tematikai egység

Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent Péter

Előzetes tudás

esernyője).
Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család,

férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés).
A
tantárgyhoz Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben.
(műveltségterülethez)
Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések
kapcsolható fejlesztési felvetését is jelentheti. Mikszáth alkotói portréjának közvetítése,
feladatok
alkotásmódjának jellemzői, a novellaelemző készség fejlesztése, a
mikszáthi történetszövés megfigyelése, egy regény sok szempontú
megközelítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A 19. század második felének irodalmi jellemzői – Vajda János.
Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji változatok az életművében;
írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise.
A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű elemzése).
Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma) elemző értelmezése, sok szempontú megközelítéssel,
pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák,
hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás).
A tanuló


tisztában van a 19. század második fele magyar irodalmának sajátosságaival;



ismeri Mikszáth helyét a magyar prózairodalom (regény és novella) történetében,
alkotásmódjának jellemzőit; képes egy regényének sok szempontú megközelítésére, saját
álláspont kifejtésére, és adott szempontú, önálló novellaértelmezésre;



műismereti minimuma: Vajda János egy műve; Mikszáth egy regénye (házi olvasmány) és két
novellája;



alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban megjelölt
feladat kifejtésére.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a
művelt köznyelv nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek,
témának,
célnak,
közönségnek
megfelelő
szóbeli
és
írásbeli
megnyilatkozásra.
A fejlesztés várt
eredményei a 12.
évfolyam végén

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra.
Képes használni a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai
technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, hogy
önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen tudjon élni az
önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tömegkommunikációs,
illetve az audiovizuális, digitális szövegeket.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot
készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véleményét
oldal 674 / 830

szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes szövegek kapcsolatának
és különbségének felismerésére és értelmezésére, e képesség
alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja ismerni a
szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket,
erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat.
Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra ezek
gyakori műfajaiban. Képes egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére
az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés
szabályait és etikai normáit.
Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani,
jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló felismerésére, a tanultak tudatos
alkalmazására.
Tudja alkalmazni irodalmi alkotások

műfaji természetének

megfelelő

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai
eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő
álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására,
eltérő vélemények megértésére, saját véleménye újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a
világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott művekről.
Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek
bemutatására, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű,
lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszközök
helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással.

13. évfolyam
A magyar nyelvi képzés alapvető és elsődleges célja a felkészülés az érettségire. Ezért az ismeretek
elosztása, rendszerezése, arányainak meghatározása az érettségi vizsgakövetelmények alapján történik.
Minden ennek rendelődik alá. Alapvető feladat a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult
szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése különféle műfajú,
témájú és megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek értelmezésében, szerkezeti és
stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában.
A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek vizsgálatára; a saját
nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének, elem- és
szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság fejlesztésének része a helyesírási ismeretek
kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a
könyvtári katalógusok, bibliográfiák használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta
lehetőségekkel.
A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok felfedezése, értelmezése,
kezelési módok keresése.
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A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás növelése, ennek keretében
néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód,
nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása:
érvek, ellenérvek felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a
tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, alkalmi beszédnek
vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását megfelelően képes használni a
tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban.
A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb felkészülést igénylő szóbeli és írásbeli
feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtésre és válogatásra többféle
forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítésére.
A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a magyar nyelv értékeinek
őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az egyén életében betöltött
szerepéről tanultak áttekintésével felkészül az érettségire és a továbbtanulásra.
Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés
szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése,
megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett
hangneműség, a groteszk és az irónia szerepének megértése.
Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató

tevékenység

a művek

összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; nagyepikai és drámai
művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző nézőpontból, illetve különféle
címzetteknek; önálló műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle
elemzési szempont alkalmazásával. Az érvelő képességet, a szociális kompetenciát, valamint az erkölcsi
gondolkodás fejlesztését is támogatja a jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek
(pl. szerelem, megbocsátás, felnőtté válás, bűn,
személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása.

bűnhődés,

hazugság,

kiszolgáltatottság),

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány szerző és mű
utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs irodalomban, más művészeti
ágakban.
Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szövegek befogadásában,
megértésében, valamint a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a magyar és az európai
szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E témakörben is kívánatos a tájékozódás
a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például antológiákban, az irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás,
könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében.
Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két tipikus írott, digitális és
filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez tartozik az irodalom megjelenéseinek
kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, rajzfilmen, televízióban, képregényben, hangzó közegben
– pl. hangoskönyv, rádiójáték, megzenésített vers –, digitális közegben – pl. internetes közlés, multimédiás
kiadás); az adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs
magasművészeti és szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának,
vonzerejének és csapdáinak értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak bemutatása,
kultuszalkotások megismerése).

Magyar nyelv

Tematikai egység

Órakeret

Kommunikáció

11
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Előzetes tudás

Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció.
A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő nyelvi és

nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által megkívánt formák
A
tantárgyhoz megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, megfelelő kezelése.
(műveltségterülethez)
A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika
kapcsolható fejlesztési elsajátítása.
feladatok
A manipulációs szándékok felismerése.
Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, az ott elvárt kommunikációs normák
felismerése, gyakorlása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás megtalálása
ismeretlen kommunikációs helyzetben is.
Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása.
A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint az internetes felületeken
előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések felismerése.
A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának felismerése.
A vizsgaszituáció (érettségi, munkahelyi megmérettetés) összetevőinek megértése, a célok, elvárások
azonosítása, normák felismerése, sikerességhez vezető stratégiák, magatartásmódok, kommunikációs
formák azonosítása, gyakorlása (verbális és nem verbális egyaránt).
Kulcsfogalmak/fo

Kommunikációs zavar. Manipuláció. Elvárás. Megfelelés.

galmak

Tematikai egység

A
Előzetes tudás

Órakeret
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Retorika
kommunikációs

funkciók

ismerete,

alkalmazása.

Érvelő

szövegek

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált
véleménynyilvánítás.
A klasszikus retorika alapfogalmai.

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a
tantárgyhoz megismertetése.
(műveltségterülethez)
Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi,
kapcsolható fejlesztési gondolkodási képességek fejlesztése.
A

feladatok

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a retorikai eszközök használatával, a
fontosságuk tudatosításával. Célzott felkészülés az írásbeli érettségire: érvelő
fogalmazás.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.
A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.
A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. Felkészülés az érettségi feleletre. Felkészülés állásinterjúra. A
hatásos előadásmód eszközei.
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetekben.
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása.
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvényszéki), alkalmi
beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás).
Szónoklat, bevezetés, elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés).
oldal 677 / 830

Érv, tétel, bizonyítás, összekötő elem. Érvelés, indukció, dedukció.

Tematikai egység

Általános nyelvészeti ismeretek

Előzetes tudás

Kommunikáció, jelentéstan.

Órakeret
12

A
tantárgyhoz A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló
(műveltségterülethez)
ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról. Elméleti felkészülés az
kapcsolható fejlesztési érettségire.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. A kommunikáció univerzális jellege. Jelek,
jeltípusok. Nyelvi identitás. Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek. Felkészülés az érettségire
(az ismeretek tételek szerinti rendezése).
Kulcsfogalmak/fo Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló).
galmak
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv, jeltípusok.

Tematikai egység

Pragmatikai ismeretek

Előzetes tudás

Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek.

Órakeret
6

A sikeres nyelvhasználat: a nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a
megfigyelése különböző kontextusokban, különböző cél elérésére. Annak
A

tantárgyhoz

megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi szöveg által
közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, hogyan képesek

(műveltségterülethez)
megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani. A kulturált nyelvi
kapcsolható fejlesztési
magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb udvariassági formái
feladatok
használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése.
Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a vizsga kommunikációs és
nyelvhasználati sikerességi feltételei: a kulturált nyelvi viselkedés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek, a különféle beszédaktusok szerepének,
megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve megsértésük
következményeinek megtapasztalása.
A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe.
Az udvariassági formák használata.
Megnyilatkozás. Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás.
Kulcsfogalmak/fo
Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). Deixis. Együttműködési elv (mennyiségi,
galmak
minőségi, mód, kapcsolódási).

Tematikai egység

Órakeret
14

Szövegalkotás
A kommunikációs céloknak megfelelő szövegalkotás.

Előzetes tudás

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek
ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak
megfelelő stíluseszközök alkalmazása.
oldal 678 / 830

A

tantárgyhoz

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elektronikus
szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.

(műveltségterülethez)
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés
kapcsolható fejlesztési
céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás. Esszéírási
feladatok
gyakorlatok. Felkészülés az írásbeli érettségire: az esszéírásra.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Lényegre törő, világos felépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő,
meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás kiegészítésekkel).
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak hangulatának,
stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével.
Az érvelő esszé szerkezete.
Kulcsfogalmak/

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.

fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Nyelv és társadalom

Órakeret
6

A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi
tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek.
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete.
A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és véleményalkotás a

A
tantárgyhoz
nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és nyelvművelés).
(műveltségterülethez)
Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet
kapcsolható
fejlesztési
nyelvhasználatának azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási
feladatok
szövegek jellemzőinek megfigyelése.
Elméleti felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti rendezése).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata.
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma.
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk.
A köznyelv jellemzői, használati területe.
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, szókincse.
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk.
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a regionális
köznyelv jellemzői.
A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra.
Kulcsfogalmak/fo Nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. Nyelvváltozat. Nyelvjárás, regionális köznyelv,
galmak
tájszó. Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. Szleng, argó.

Órakeret
5

Tematikai egység

Nyelvtörténet

Előzetes tudás

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány alapvető
kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, nyelvjárások.

A

tantárgyhoz A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése.
(műveltségterülethez)
Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ
kapcsolható fejlesztési nyelvei között. Elméleti felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti
oldal 679 / 830

rendezése).

feladatok

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bizonyítékai, története,
kutatói.
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek.
A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi apátság
alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-nyelvtudományi
kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) megismerése, használata.
A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái.
A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb állomásai és szereplői, a magyar
nyelv sztenderdizációja.
Nyelvtípus, nyelvcsalád. Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.
Kulcsfogalmak/fo
Nyelvemlék. Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó.
galmak
Nyelvújítás, ortológus, neológus. Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet.

Irodalom
Órakeret
10

Tematikai egység

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke

Előzetes tudás

A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar
irodalma.
Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak

A
tantárgyhoz összevetése, konfliktusai. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű
(műveltségterülethez)
törekvések együttese.
kapcsolható fejlesztési Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban
feladatok
megismertetett stílusirányzatok néhány jellemzőjének azonosítása. Értse egy
folyóirat felépítését, tudjon benne tájékozódni.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztők, kritikusok, nemzedékek; célkitűzések.
Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés, legalább egy műve,
pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai lagzi).
Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság,
impresszionizmus stb., legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, Elégia egy
rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!).
Egy folyóirat (időszaki kiadvány) periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek visszakeresése, hivatkozása.
A tanuló


felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar kultúrtörténetben; alkalmazza a nemzedék-korszakolást
későbbi tanulmányai során;



tudja a korban megismert stílusirányzatok néhány jellemzőjét;



műismereti minimuma: Juhász Gyula egy műve, Tóth Árpád egy-két műve.

Kulcsfogalmak/f

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.

ogalmak

oldal 680 / 830

Órakeret
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Tematikai egység

Életmű – Ady Endre

Előzetes tudás

A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn
Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez kötődés, a
sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A hazaszeretet és haladás
kérdései.

A
tantárgyhoz
Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe,
(műveltségterülethez)
költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző köteteire,
kapcsolható fejlesztési
szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a
feladatok
képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló
vélemények, elemzések értelmezésével is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ady Endre életműve. Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az innováció szándéka. Klasszikus
modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása.
Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), kötetek (pl. Új versek, A halottak élén), témák,
motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars poetica; élet-halál, hajó, ugar)
alapján.
Jellemző alkotásainak értelmezése (A Sion-hegy alatt; Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az
éjszakában és még 4-5 mű (memoriterek is), pl. Párisban járt az Ősz; A magyar ugaron; Harc a Nagyúrral;
Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés egy nyár-éjszakára stb., esetleg
egy-egy részlet publicisztikájából is).
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az
intertextualitás néhány példája.
A tanuló


ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a magyar irodalom történetében;
költészetének jellegét;



tisztában van a 20. század eleji magyar irodalom sajátosságaival és a megújítás szándékával;



műelemzések során megismeri Ady jellemző köteteit, szerkesztési módszereit, lírai témáit, motívumait,
poétikai megoldásait;



képes önálló versértelmezések megfogalmazására;



műismereti minimuma: A Sion-hegy alatt; Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az éjszakában és
még 4-5 mű;



képessé válik az Ady-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 10 lírai alkotás alapján); a műveiről
szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben
kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/

Klasszikus

modernség,

szecessziós-szimbolista

fogalmak

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés.

látásmód,

tagoló

vers,

Órakeret
Tematikai egység

Portré – Móricz Zsigmond

Előzetes tudás

Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy Légy jó
mindhalálig/Pillangó/Árvácska
oldal 681 / 830
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A
tantárgyhoz Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja
(műveltségterülethez)
jellemzőinek
megismerése;
felkészítés
önálló
novellaelemzések
kapcsolható
fejlesztési megfogalmazására, megvitatására.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és realista ábrázolásmódja.
Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji változatok (novella, elbeszélés, történeti
példázat, idill-típusú regény stb.).
Novelláinak világa (legalább két mű elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, Barbárok).
Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany, Az Isten háta mögött) elemző értelmezése, sok
szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont,
közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. vívódó hősök, dzsentri-ábrázolás).
A tanuló


ismeri Móricz helyét a magyar epika történetében; alkotásmódjának jellemzőit;



képes néhány alkotásának sok szempontú megközelítésére, saját álláspont kifejtésére és adott
szempontú, önálló műértelmezésre (novellaelemzések megfogalmazására);



műismereti minimuma: Móricz egy regénye (házi olvasmány) és egy novellája;



alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban megjelölt feladat
kifejtésére.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma.

Avantgárd irányzatok a világirodalomban –
a magyar avantgárd

Órakeret
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Stílusirányzatok a századfordulón.

A
tantárgyhoz Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd irodalomban.
(műveltségterülethez)
A 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttének, esztétikai elveinek, poétikai
kapcsolható fejlesztési megoldásainak feltárása.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány alkotó, néhány irodalmi alkotás (pl. Marinetti,
Majakovszkij; Trakl, G. Benn; Apollinaire, Éluard műveiből).
A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; Kassák Lajos szerepe (egy-két művének
ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...).
A tanuló


megismeri a 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttét, a csoportok, programok szándékait, esztétikai
elveit, poétikai megoldásait;



a magyar avantgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét.

Kulcsfogalmak/

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, szabad vers,

fogalmak

szimultanizmus, önműködő írás, képvers.
Órakeret

Tematikai egység

Életmű – Kosztolányi Dezső

Előzetes tudás

Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.
oldal 682 / 830

14

A
tantárgyhoz A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó
(műveltségterülethez)
szolidaritás.
kapcsolható fejlesztési Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összpontosító
feladatok
műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab értelmezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kosztolányi Dezső életműve.
Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák; világkép, művészetfelfogás (homo aestheticus);
stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya az anyanyelvhez.
Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, versciklusok (pl. A szegény kisgyermek panaszai);
Számadás-kötet; kis- és nagyszerkezetek; ars poeticák; legalább 4 lírai alkotás, köztük: Hajnali részegség,
Halotti beszéd.
Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák).
Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta) elemző értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl.
műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói
előadásmód; problematika.
A tanuló


ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Kosztolányi helyét, szerepét a magyar irodalom történetében;
írásművészetének jellegét;



tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével;



műelemzések során megismeri Kosztolányi jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait; kis- és
nagyepikájának néhány jelentős darabját;



műismereti minimuma: Kosztolányi egy regénye és két novellája; lírai alkotásai, Hajnali részegség,
Halotti beszéd és még egy-két műve (memoriter is);



képessé válik a Kosztolányi-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 4 lírai alkotás, egy regény, két
novella alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egyegy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan.

fogalmak

Tematikai egység

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula

Előzetes tudás

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; paródia.

Órakeret
8

A

tantárgyhoz A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember
(műveltségterülethez)
önértelmezésében. Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és
kapcsolható fejlesztési Krúdy helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló
feladatok
tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Karinthy kisepikájának jellemzői választott novella (pl. A cirkusz; Találkozás egy fiatalemberrel; Barabbás)
és a Tanár úr kérem karcolatgyűjtemény darabjai alapján.
Humorfelfogása (humoreszkjei).
Irodalmi karikatúrák (néhány, már megismert szerző/mű és paródiája) az Így írtok ti szemelvényei alapján.
Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább egy Szindbád-novella alapján (pl. Negyedik út, Ötödik út);
anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe.
A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak, alakjainak, motívumainak megidézése.
A tanuló
oldal 683 / 830



kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a korszakban (újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz nem tartozás);
ismeri alkotás- és látásmódjuk jellemzőit;



képes néhány alkotás értelmezésére, műelemzések kritikus befogadására, saját álláspont kifejtésére és
adott szempontú, önálló műmegközelítésre (pl. novellaelemzések megfogalmazására);



képessé válik összehasonlító elemzésekre (párnovellák, pl. A jó tanuló felel / A rossz tanuló felel;
ellentétesek, pl. Magyar dolgozat / Röhög az egész osztály); mű és paródiája összevetésére);
novellaciklus és film összehasonlító elemzésére;



műismeret: Karinthy (választható valamely műve); Krúdy egy novellája.

Kulcsfogalmak/fo
galmak

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.

Tematikai egység

Életmű – Babits Mihály

Előzetes tudás

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom.

Órakeret
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A

tantárgyhoz A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófétai
(műveltségterülethez)
küldetés értelmezési lehetőségei. Babits főbb alkotói korszakainak, helyének,
kapcsolható fejlesztési szerepének megismertetése, műértelmezések: jellemző témák, hangnemek,
motívumok, poétikai megoldások feltárása.

feladatok

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Babits Mihály életműve. Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák (pl. pályakezdés; világháborúk
ideje; kései költészet); életérzések, világkép, értékrend, művészetfelfogás (homo moralis); a bölcseleti,
filozófiai érdeklődés hatásai. Magyarság és európaiság.
Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi kapcsolatai.
Stílusirányzati sokszínűsége (pl. impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus); klasszicizálás, antikizálás;
hagyomány és modernség egysége.
Jellemző lírai tematika, költői magatartás (békevers, pl. Húsvét előtt; a prófétaszerep elutasítása vagy
vállalása, pl. Mint különös hírmondó); versszerkezetek, hangnemek, formák, motívumok gazdagsága (pl.
Esti kérdés, Ősz és tavasz között); ars poeticus alkotások (pl. A lírikus epilógja; Cigány a siralomházban;
Csak posta voltál).
A Jónás könyve mint az ószövetségi példázat parafrázisa. Jónás és az Úr magatartása. Nyelvhasználati és
hangnemi összetettség.
A tanuló


ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Babits helyét, szerepét a magyar irodalom és a Nyugat
történetében; írásművészetének jellegét;



tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével;



műelemzések során megismeri Babits jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait és a Jónás könyvét;



képes Babits-művek önálló értelmezésének megfogalmazására;



műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még egy-két műve (memoriter is) és a
Jónás könyve;



képessé válik a Babits-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább négy lírai alkotás); a műveiről szóló
vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/

Prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.

fogalmak
oldal 684 / 830

Órakeret
Tematikai egység

Életmű – József Attila

Előzetes tudás

József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama.

17

Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség és az egyéni
lét értelmezése egyszerre van jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói
A

tantárgyhoz korszakainak többféle megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. József
(műveltségterülethez)
Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének
kapcsolható fejlesztési jellege.
feladatok

Műelemzések:
megoldások

jellemző lírai témák, stílusirányzati
feltárása.
Felkészítés
önálló

jellemzők, poétikai
versértelmezések

megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
József Attila életműve. Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák (pl. Tiszta szívvel; Tudod,
hogy nincs bocsánat); világkép, költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas Mann üdvözlése).
Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj; Óda; Nem emel föl); gondolati költészet 1932–1934 között (pl. Téli
éjszaka, Reménytelenül; A város peremén); kései költészet (közéleti, pl. Levegőt!; A Dunánál; Hazám;
szerelmi, pl. Nagyon fáj; tragikus önsors versek, pl. Karóval jöttél; Talán eltűnök hirtelen...).
Versszerkezetek, verstípusok, hangnemek, formák, témák, motívumok (pl. gyermek, éjszaka, külváros,
bűntudat) gazdagsága.
Komplex költői képek (síkváltások).
A tanuló


ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; József Attila helyét, szerepét a magyar irodalom történetében;
írásművészetének jellegét;



műelemzések során megismeri József Attila jellemző lírai témáit, motívumait, poétikai megoldásait;



képes önálló versértelmezések megfogalmazására;



műismereti minimuma: Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat és még 4-5 műve (memoriter
is);



képessé válik az életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 12 lírai alkotás alapján); a műveiről szóló
vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás.

Portré – Radnóti Miklós

Órakeret
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Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).
Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története.

A
tantárgyhoz Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szempontú
(műveltségterülethez)
megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása.
kapcsolható fejlesztési
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
oldal 685 / 830

Radnóti Miklós portréja. Életút és életmű egysége (haláltudat, munkaszolgálat, lágervers; idill és tragikum).
A kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti tragédiája és költői magatartásformái (jóság, tiltakozás, lázadás,
emlékezés, emberség, hazaszeretet, pl. Nem tudhatom, hitvesi költészet, pl. Tétova óda, Levél a
hitveshez).
Jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében; műveinek formai és stiláris sajátosságai (avantgárd,
szabad vers, klasszicizálás stb.).
Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább még egy mű alapján, pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos ég és a
Bori notesz (pl. Erőltetett menet, Razglednicák).
A tanuló


tisztában van Radnóti életművének jellegével; a költő helyével, szerepével a magyar irodalom
történetében; Vergilius rá tett hatásával;



felismeri jellemző műfajait, versformáit;



műismereti minimuma: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és még két műve;



Radnóti kapcsán alkalmassá válik legalább 4 alkotásának és a műveiről szóló véleményeknek,
elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica.

Tematikai egység

Előzetes tudás
A

tantárgyhoz

Órakeret
Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János,
13
Weöres Sándor, Ottlik Géza
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert
életműve vagy portréja.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes
alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás

(műveltségterülethez)
összevetése. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói
kapcsolható
fejlesztési
szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és
feladatok
megosztására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy álmai; a Semmiért egészen és versciklusainak
(pl. a Tücsökzene) néhány darabja alapján.
Weöres Sándor költészetének tematikus és formai változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; Magyar etüdök
alapján); gondolati költészete; szerepversei, stílusutánzatai (pl. a Psyché szemelvényei).
Pilinszky János világlátásának tükröződése költészetében; alkotásmódjának, poétikai megoldásainak,
motívumainak sajátosságai (a Harmadnapon és még egy műve alapján, pl. Négysoros, Francia fogoly,
Harbach 1944, Apokrif stb.).
Márai Sándor életműve néhány epikus szemelvény alapján (pl. Egy polgár vallomásai; A gyertyák csonkig
égnek; Napló); esszérészlet (pl. Füves könyv) és lírai alkotás (Halotti beszéd) alapján; az emigráns
léthelyzet hatása.
Ottlik Géza: Iskola a határon – sok szempontú regényértelmezés.
A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.
A tanuló


tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, szerepével a
magyar irodalom történetében;



műismereti minimum: Szabó Lőrinc egy-két műve, Weöres Sándor egy-két műve; Pilinszky János
Harmadnapon és még egy műve;
oldal 686 / 830



választhat: Márai Sándor egy-két alkotása; Ottlik Géza egyik műve;



a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az
értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.

Tematikai egység

Órakeret
Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény
11
István, Nagy László

Előzetes tudás

Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló feldolgozására.
Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a
A
tantárgyhoz
kapcsolatos vélemények megosztására.
(műveltségterülethez)
Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi
kapcsolható fejlesztési
együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg.
feladatok
Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a magyar
irodalomban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Illyés Gyula lírájának sajátosságai az Egy mondat a zsarnokságról és más műve alapján (pl. Bartók,
Koszorú); az irodalmi szociográfia műfaja, l. Puszták népe (vagy részletek).
Németh László egy regénye (pl. Iszony) vagy egy drámája (pl. II. József; A két Bolyai).
Nagy László költői világa, alkotásmódja (pl. népiesség, hosszúénekek, montázstechnika, képrendszer,
portrévers, képvers) egy-két műve alapján (pl. Himnusz minden időben, Ki viszi át a szerelmet; József
Attila!; Menyegző).
Örkény István groteszk látásmódja néhány egyperces novella, vagy a Tóték (esetleg mindkettő) alapján. A
választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.
A tanuló


tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, szerepével a
magyar irodalom történetében;



műismereti minimuma: Illyés Gyula egy műve;



továbbá választhat: Németh László egy műve; Örkény István néhány műve; Nagy László egy-két műve;
esszérészlet Illyés Gyula, Németh László műveiből;



a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az
értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, portrévers, képvers, groteszk látásmód,
egyperces novella.

Tematikai egység

Órakeret
Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható
12
szerzők, művek)

Előzetes tudás

A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái.

oldal 687 / 830

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a
kapcsolatos vélemények megosztására.
tantárgyhoz Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körülöttünk
(műveltségterülethez)
levő világ megértését.
A

kapcsolható
feladatok

fejlesztési Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a
fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről szóló
vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több szempontú
bemutatása. Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom
kölcsönhatásának új jelenségei.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Szemelvények a kortárs szépprózai alkotásokból, lírai művekből, esszéirodalomból.
A kortárs dráma és színház világa (egy választott mű elemzése).
Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobel-díjas: Kertész Imre Sorstalanság című regénye).
Kortárs irodalmi élet. A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.
A tanuló


tisztában van a kortárs irodalomból választott szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével,
szerepével;



megismeri a kortárs irodalom néhány törekvését, sajátosságát, a posztmodern, digitális irodalom,
hangoskönyv fogalmát;



választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei alapján;



értelmez egy kortárs drámai alkotást (lehetőleg megtekinti színházban/felvételről);



a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az
értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére, memoriterek tolmácsolására.



legalább egy szerző 2-3 lírai vagy 1-2 epikai művének értelmezése) 1980-tól napjainkig).

Kulcsfogalmak/

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, digitális

fogalmak

közlés.

Tematikai egység

Előzetes tudás
A

tantárgyhoz

Az

irodalom

határterületei

–

a

régió

hagyományai
Népköltészet,
slágerszöveg.

műköltészet,

alkalmi

költészet.

kulturális

Órakeret
8

Szórakoztató

irodalom,

Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság

változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő
(műveltségterülethez)
megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet
kapcsolható fejlesztési
kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének igénye.
feladatok
A régió hagyományainak, művészeti életének, emlékeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A szórakoztató irodalom típusai, hatáskeltő eszközei és sajátos műfajainak jellemzői (pl. fantasy-irodalom,
detektívregény, sci-fi, lektűr; dalszöveg). Az irodalom filmen; filmes feldolgozások. Film- és könyvsikerek,
divatjelenségek. A régió kulturális hagyományai.
A tanuló


tisztában van az irodalmiság változó fogalmával;



megérti az ízlés kontextuális függőségét;



alakul igénye és képessége az ízlés önálló fejlesztésére;
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fejlődik médiatudatossága, esztétikai és művészeti tudatossága;



választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei/filmélményei alapján;



a tárgykör kapcsán alkalmassá válik a jelenségekről/művekről szóló véleményeknek, elemzéseknek az
értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi
ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. Régió, regionalitás, hagyomány,
folklór.

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a megfelelő
hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a művelt köznyelv (regionális
köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és
értelmezni az attól eltérő nyelvváltozatokat.
Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális
szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes önálló szövegalkotásra
néhány publicisztikai, audiovizuális és informatikai hátterű műfajban, a képi elemek,
lehetőségek és a szöveg összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek
kihasználásával.
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai
technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, hogy kellő
problémaérzékenységgel, kreativitással és önállósággal igazodjon el az információk
világában; értelmesen és értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.
Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró nyelvtani,
szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásával; a szépirodalmi
szövegek mellett képes szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális,
informatikai alapú) szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle
A

fejlesztés

várt

eredményei a 13.
évfolyam végén

szövegek megértését, a szöveg felépítésére,
témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.

grammatikai

jellemzőire,

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. önéletrajz,
motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére
(pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek,
tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli
és írásbeli műfajokban. Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes
definíció, magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az
olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg
tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a grammatikai,
szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai,
felismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.

helyesírási

jelenségek

önálló

Átfogó ismerettel rendelkezik a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi
állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos összetevője
a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, történetének főbb
korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés kapcsolatának tudatosítása.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített
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értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat, magatartásformákat,
képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő
bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz elemző
beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes az
irodalmi
művekben
megjelenő
álláspontok
megvitatására,
összehasonlítására,
eltérő

azonosítására,
követésére,
vélemények
megértésére,

újrafogalmazására.
Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai
megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a
magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait.
Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom korszakaiból, továbbá
a kortárs irodalomból.
Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerésére és értékelésére, az
evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző korokban
keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú értelmezésére, összevetésére.
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező szövegmondásra.

Idegen nyelv
Angol nyelv
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös Európai Referenciakerettel (KER), a
tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A szakközépiskola
érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamának résztvevői valós élethelyzeteken alapuló idegen nyelvi
környezetben, érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon keresztül jutnak el a KER szerinti A2
szintről a B1 szintre.
Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a program résztvevői
képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységek magabiztos
használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapkészségek együttes érvényesülését feltételezi,
melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges fejleszteni.
A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet játszanak. A tanuló
elsajátítja a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiákat. Receptív készségei fejlesztésével képes lesz
az írott vagy hallott szövegből a lényeget felfogni, kiemelni és összefüggésében értelmezni. A produkció
során megtervezi és szóban vagy írásban megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi eszközöket, amelyek
segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi egységet létrehozni és különféle
kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismernie, hogy a nyelvi érintkezést a nemnek,
korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek például a nyelvi
udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használata.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés
szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek
autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a
célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A
tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának,
ezek szintén erősíthetik a motivációt.
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Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszteletben tartsák más
népek kultúráját; felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, valamint megtanulják a kultúrák
különbözőségéből adódó félreértések kezelését.
Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett
ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan
ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is
hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak,
amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és
fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó elvárásokat, amelyeket
a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg.
A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.
A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamainak tanulói korábbi nappali rendszerű
iskolai oktatásban már tanulták az idegen nyelvet, tudásuk nagy valószínűséggel a KER szerinti A2 szint
felső skáláján mozog, optimális esetben eléri a B1 szint alsó skáláját. Amennyiben a résztvevők
idegennyelvtudása nem éri el az említett szintet, akkor felzárkóztató, szintre hozó szakasz beépítése
szükséges. A szintre hozó szakasz hossza lerövidíthető vagy hosszabbítható. Az elvárás, hogy a 12. osztály
végére minden tanuló elérje a KER szerinti B1 szintet, hogy középiskolai tanulmányai végén eredményes
érettségi vizsgát tegyen.
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszra határozza meg.
Bemeneti

szint

(12. évf. eleje)
Első idegen nyelv

heterogén
A2 – B1 mínusz

12. évf. vége

13. évf.

B1 mínusz

B1

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfelelően a hallott és
olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, valamint az íráskészség.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Natban megfogalmazott
kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az anyanyelvi
kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos
készségeleme kölcsönhatásban van az anyanyelvi kommunikációval. A két terület erősítheti egymást,
megfelelő módszerekkel az anyanyelv használata tudatosabbá válhat.
A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek megismerése kiemelten fontos a
szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain , mivel a képzés nappali, esti és levelező
tagozatból áll, és az utóbbi két képzési formában a tanítási órák száma a nappali munkarendű képzés
óraszámainál alacsonyabb, amíg a kimeneti követelmény a nappali, az esti és a levelező képzésben részt
vevők számára is azonos. Az önálló tanulás képességének kialakítása nélkülözhetetlen a sikeres érettségi
vizsga érdekében. A hatékony önálló tanulásban segítséget nyújt a modern technika, az interneten található
autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Az internet segítségével a
tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak autentikus nyelvi környezetben eligazodni. Komoly motivációs
forrás lehet az idegen nyelvű szövegek megértése. Az önálló internetes kutatás bátorítja és elősegíti az
autonóm tanulás kialakulását és az informatikai készségeik fejlődését.
Az önálló tanulás mellett hangsúlyos szerepet kap a közös tevékenységben megvalósuló „egymástól
tanulás”. A projektmunka, a kooperatív tanulási módszerek tovább fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a
szociális kompetenciákat.
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A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő
beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig integráltan történik, ahogy azok a
valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek
mellett, és külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket az ajánlott óraszámokkal. A témakörök
feldolgozásának sorrendjét az intézmények – profiljuk és igényeik szerint – helyi tanterveikben határozzák
meg. A szabadon választható órakerettel a helyi tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák ajánlott
óraszámait. A 12–13. évfolyamon a témák visszatérnek, folyamatosan bővülnek, és magasabb nyelvi szinten
kerülnek feldolgozásra.
A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 12. évfolyam elején egy diagnosztikus
(feltáró) méréssel indul (2 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatását segítő
egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges információkat. A tanév folyamán
formatív (fejlesztő) értékelések sorozata támogatja a folyamatos fejlődést, majd a 12. évet szummatív
(minősítő) méréssel zárja le (2 óra). A 13. évfolyam befejezése előtt a tanulók próbaérettségivel készülnek
az utolsó megmérettetésre (4 óra).
12–13. évfolyam
A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain a tanulók a KER szerinti A2 (optimális
esetben a B1 mínusz) szintről folytatják tanulmányaikat, és haladnak a KER szerinti B1 szint felé.
Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, változatos nyelvtanulási stratégiák alkalmazása, mivel a tanulóknak a
12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk
önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi tartalmak célnyelvi
feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. A 13. évfolyamon lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az
ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és
alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga
feladatainak megoldásában is.

Tematikai egység

A
tanulók
teljesítményének
diagnosztikus mérése

bemeneti

12. évf. év eleje
Órakeret
2

A heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához szükséges egyéni
és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges
információkat.

Tematikai egység

Beszédértés
A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen
előforduló ismerős témákról.

Előzetes tudás

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az
érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag lassan
és érthetően beszélnek.

A
tantárgyhoz
kapcsolható

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes
részleteiben is.

fejlesztési

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése
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több beszélő esetén is.
Fontos információk megértése

feladatok

azokban

a

rádió-

és

tévéműsorokban,

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez
kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.
A

fenti

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb.

tevékenységekhez
használható
szövegfajták,
szövegforrások

Tematikai egység

Szóbeli interakció
A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb helyzetével.

Előzetes tudás

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben.
Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez.
Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is.

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe
A
tantárgyhoz
tartozó és általános témákról is.
kapcsolható fejlesztési
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal
feladatok
történő alkalmazása.
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggodalom,
öröm.
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása.
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere,
álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire.
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata.
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése.
Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságokkal
külföldi látogatás során.
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz,
reklamáció.
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni).
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadása (pl. tünetek ismertetése
orvosnál).
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása,
beszélgetés lezárása.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető
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megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfelelőik
semleges stílusban való használatával.
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához
elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása.
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat.
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata.
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció.
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák.
A
fenti Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták.
tevékenységekhez
használható
szövegfajták,
szövegforrások

Tematikai egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a családját, más
embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb.
Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével

A
tantárgyhoz ismerős témakörökben.
kapcsolható
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli
fejlesztési feladatok megtervezése és szükség szerinti módosítása.
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Folyamatos megnyilatkozás
összekapcsolásával.

az

érdeklődési

körnek

megfelelő

témákról

a

gondolatok

lineáris

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris
összekapcsolásával.
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása.
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása.
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén.
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat.
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begyakorolt
helyzetekben.
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel.
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés.
A
fenti Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő
tevékenységekhez szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók
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használható
szövegfajták,

alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek.

szövegforrások

Tematikai egység

Olvasott szöveg értése
A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre
törő szövegek fő gondolatait.

Előzetes tudás

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell
alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet
segítségével kikövetkeztetni.

A
tantárgyhoz A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő
kapcsolható
szövegek megértése.
fejlesztési
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszűrése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben,
például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban.
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is.
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben.
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres írásbeli
kommunikációt tudjon folytatni.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése.
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során.
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve több
szövegből.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során.
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés
alapján.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
fenti Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés,
tevékenységekhez
reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és
használható
elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok
A

szövegfajták,

hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi

szövegforrások

szövegek.

Tematikai egység

Írás
A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi
témákról.

Előzetes tudás

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és
véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi.
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötleteiről.
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Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb
jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és

A

tantárgyhoz

kapcsolható
fejlesztési
feladatok

elvontabb témákról.
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli
beszámolás, valamint vélemény alátámasztása.
Hatékony írásbeli interakció folytatása.
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve
saját ötletekről.
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb
jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolatban is,
mint például a zene vagy a művészet.
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak.
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés.
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése.
Riport, cikk, esszé írása.
Rövid, olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
Saját ötletekről jegyzet készítése.
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való
rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása.
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése.
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata.
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben megszólítás,
záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, paródia
írása, illetve átírása).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük.
Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás,

kiemelés,

központozás,

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és
elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMSA

fenti

tevékenységekhez
használható
szövegfajták,
szövegforrások

ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes
profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes
információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes
bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző
levelek/e-mailek

(pl.

tudakozódás,

megrendelés,

foglalás,

visszaigazolás);

egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid jellemzések. Rövid leírások;
jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok,
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák.
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Témakörök és óraszámok a 12–13. évfolyamra
Órakeret
Témák

12.
évfolyam

13. évfolyam

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes 22 óra
tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai,

20 óra

otthoni teendők. Egyén és család nálunk és a célországokban.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női
és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért,
25 óra
rászorulók segítése. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.

25 óra

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl.
fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások
nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási

30 óra

25 óra

22 óra

20 óra

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 32 óra
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz,

25 óra

lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. Növények és
állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a
szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért
és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért?
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat). Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés különböző módjai. A
nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az
iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.
A munka világa

motivációs levél, állásinterjú.
Életmód
Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán,
éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten.

26 óra

21 óra

26 óra

18 óra

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (háziorvos,
szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk és más
országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
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A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport,
iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az
infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Kulturális és sportélet
nálunk és más országokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros
25 óra
közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy

18 óra

utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni és a társas utazás
előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Célnyelvi és más kultúrák.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe 18 óra
a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a

17 óra

tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 25 óra

24 óra

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

A teljesítmény mérése a 12–13. évfolyamon

Tematikai egység/

Óraszám
12. évf.

A 12. évfolyamon a mérés lehetőséget ad arra,
hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi
felépítését, követelményeit, és kipróbálják a
gyakorlatban az ezeknek megfelelő stratégiákat;
megismerjék az érettségi során használt
értékelési szempontokat is. A mérésnek
tartalmilag és formailag összhangban kell állnia
az érettségi vizsga követelményeivel.
2 óra
A mérés
− Három területen (olvasott és hallott
szövegértés és az íráskészség) végezzük.
− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára
koncentráljunk.
− Az
olvasott
szöveg
értését
mérő
feladatokban a szövegek lényegét kelljen
megérteni
a
szövegösszefüggésre
támaszkodva, vagy konkrét információt
kelljen kikeresni a szövegből.
− A
feladatok
fokozatosan
nehezedő
egységeket
tartalmazzanak
a
minimumszinttől az alapszint felé vezető
skálán.
− A szövegek a célcsoportok számára
érdekesek, motiválók legyenek, olyan
témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az
elvégzett tananyagban megtalálhatók.
− A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen
megfogalmazott, közérthető utasításokat
adjunk.
− A feladatok mindegyike példával kezdődjön.
− Lényeges
a
párosításon
alapuló
feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig
több lehetőség közül kelljen az odaillőt
kiválasztani.
− A feladatlapok az érettségi vizsgák
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13. évf.

4 óra

feladattípusaiból állhatnak: olvasott/hallott
szöveg
értése:
igaz-hamis-nincs
a
szövegben,
feleletválasztós
feladatok,
párosítás, hiányos szöveg, rövid válaszok,
mondatkiegészítés,
összekevert
bekezdések;
nyelvhelyesség:
feleletválasztós
feladatok,
szövegkiegészítés, szóképzés; íráskészség:
rövid szöveg: képeslapírás, meghívás,
üzenet; hosszabb szöveg: baráti levél,
érdeklődő, panasz-, állásra jelentkező levél.

B1 nyelvi szint.
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi
beszédet a számára ismerős témákról.
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb,
akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a
kommunikációs helyzethez.
A fejlesztés várt
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az
eredményei a két
ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében
évfolyamos ciklus
tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
végén
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni
ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek
műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt
közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően
megfogalmazott szövegekben.
Német nyelv
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös Európai Referenciakerettel (KER), a
tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A szakközépiskola
érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamainak résztvevői valós élethelyzeteken alapuló idegen nyelvi
környezetben, érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon keresztül jutnak el a KER szerinti A2
szintről a B1 szintre.
Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a program résztvevői
képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységek magabiztos
használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapkészségek együttes érvényesülését feltételezi,
melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges fejleszteni.
A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet játszanak. A tanuló
elsajátítja a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiákat. Receptív készségei fejlesztésével képes lesz
az írott vagy hallott szövegből a lényeget felfogni, kiemelni és összefüggésében értelmezni. A produkció
során megtervezi és szóban vagy írásban megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi eszközöket, amelyek
segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi egységet létrehozni és különféle
kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismernie, hogy a nyelvi érintkezést a nemnek,
korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek például a nyelvi
udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használata.
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A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés
szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek
autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a
célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A
tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának,
ezek szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszteletben tartsák más
népek kultúráját; felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit; valamint megtanulják a kultúrák
különbözőségéből adódó félreértések kezelését.
Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett
ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan
ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is
hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak,
amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és
fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó elvárásokat, amelyeket
a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg.
A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.
A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamainak tanulói korábbi nappali rendszerű
iskolai oktatásban már tanulták az idegen nyelvet, tudásuk nagy valószínűséggel a KER szerinti A2 szint
felső skáláján mozog, optimális esetben eléri a B1 szint alsó skáláját. Amennyiben a résztvevők
idegennyelv-tudása nem éri el az említett szintet, akkor felzárkóztató, szintre hozó szakasz beépítése
szükséges. A szintre hozó szakasz hossza lerövidíthető, vagy hosszabbítható. Az elvárás, hogy a 12.
osztály végére minden tanuló elérje a KER szerinti B1 szintet, hogy középiskolai tanulmányai végén
eredményes érettségi vizsgát tegyen.
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszra határozza meg.
Bemeneti
(12. évf. eleje)
Első idegen nyelv

heterogén
A2 – B1 mínusz

szint

12. évf. vége

13. évf.

B1 mínusz

B1

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfelelően a hallott és
olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, valamint az íráskészség.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Natban megfogalmazott
kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az anyanyelvi
kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos
készségeleme kölcsönhatásban van az anyanyelvi kommunikációval. A két terület erősítheti egymást,
megfelelő módszerekkel az anyanyelv használata tudatosabbá válhat.
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A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek megismerése kiemelten fontos a
szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain , mivel a képzés nappali, esti és levelező
tagozatból áll, és az utóbbi két képzési formában a tanítási órák száma a nappali munkarendű képzés
óraszámainál alacsonyabb, amíg a kimeneti követelmény a nappali, az esti- és a levelező képzésben részt
vevők számára is azonos. Az önálló tanulás képességének kialakítása nélkülözhetetlen a sikeres érettségi
vizsga érdekében. A hatékony önálló tanulásban segítséget nyújt a modern technika, az interneten található
autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Az internet segítségével a
tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak autentikus nyelvi környezetben eligazodni. Komoly motivációs
forrás lehet az idegen nyelvű szövegek megértése. Az önálló internetes kutatás bátorítja és elősegíti az
autonóm tanulás kialakulását és az informatikai készségeik fejlődését.
Az önálló tanulás mellett hangsúlyos szerepet kap a közös tevékenységben megvalósuló „egymástól
tanulás”. A projektmunka, a kooperatív tanulási módszerek tovább fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a
szociális kompetenciákat.
A táblázatokban megjelenő tematikai egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő
beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig integráltan történik, ahogy azok a
valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek
mellett, és külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket az ajánlott óraszámokkal. A témakörök
feldolgozásának sorrendjét az intézmények ‒ profiljuk és igényeik szerint ‒ helyi tanterveikben határozzák
meg. A szabadon választható órakerettel a helyi tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák ajánlott
óraszámait. A 12–13. évfolyamon a témák visszatérnek, folyamatosan bővülnek, és magasabb nyelvi szinten
kerülnek feldolgozásra.
A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 12. évfolyam elején egy diagnosztikus
(feltáró) méréssel indul (2 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatását segítő
egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges információkat. A tanév folyamán
formatív (fejlesztő) értékelések sorozata támogatja a folyamatos fejlődést, majd a 12. évet szummatív
(minősítő) méréssel zárja le (2 óra). A 13. évfolyam befejezése előtt a tanulók próbaérettségivel készülnek
az utolsó megmérettetésre (4 óra).
12–13. évfolyam
A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain tanulók a KER szerinti A2 (optimális
esetben a B1 mínusz) szintről folytatják tanulmányaikat, és haladnak a KER szerinti B1 szint felé. Kiemelt
fontosságú a tanulás tanítása, változatos nyelvtanulási stratégiák alkalmazása, mivel a tanulóknak a 12.
évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk
önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi tartalmak célnyelvi
feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. A 12. évfolyamon lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az
ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és
alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga
feladatainak megoldásában is.

Tematikai egység

A
tanulók
teljesítményének
diagnosztikus mérése
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bemeneti

12. évf. év eleje
Órakeret
2

A heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához szükséges egyéni
és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges
információkat.

Tematikai egység

Beszédértés
A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen
előforduló ismerős témákról.

Előzetes tudás

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az
érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag lassan
és érthetően beszélnek.

A

tantárgyhoz

kapcsolható
fejlesztési
feladatok

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes
részleteiben is.
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése
több beszélő esetén is.
Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban,
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez
kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.

A
fenti
tevékenységekhez

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb.

használható
szövegfajták,
szövegforrások

Tematikai egység

Szóbeli interakció
A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb helyzetével.
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.

Előzetes tudás

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben.
Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez.
Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is.
Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe

A
tantárgyhoz
tartozó és általános témákról is.
kapcsolható fejlesztési
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal
feladatok
történő alkalmazása.
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggodalom,
öröm.
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása.
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere,
álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire.
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
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Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata.
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése.
Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságokkal
külföldi látogatás során.
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz,
reklamáció.
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni).
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadása (pl. tünetek ismertetése
orvosnál).
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása,
beszélgetés lezárása.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető
megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfelelőik
semleges stílusban való használatával.
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához
elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása.
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat.
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata.
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció.
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák.
A
fenti Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták.
tevékenységekhez
használható
szövegfajták,
szövegforrások

Tematikai egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a családját, más
embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb.
Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével

A
tantárgyhoz ismerős témakörökben.
kapcsolható
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli
fejlesztési feladatok megtervezése és szükség szerinti módosítása.
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Folyamatos megnyilatkozás
összekapcsolásával.

az

érdeklődési

körnek

megfelelő

témákról

a

gondolatok

lineáris

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris
összekapcsolásával.
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása.
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Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása.
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén.
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat.
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begyakorolt
helyzetekben.
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel.
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés.
A
fenti Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő
tevékenységekhez szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók
használható
alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek.
szövegfajták,
szövegforrások

Tematikai egység

Olvasott szöveg értése
A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre
törő szövegek fő gondolatait.

Előzetes tudás

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell
alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet
segítségével kikövetkeztetni.

A
tantárgyhoz A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő
kapcsolható
szövegek megértése.
fejlesztési
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszűrése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben,
például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban.
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is.
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben.
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres írásbeli
kommunikációt tudjon folytatni.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése.
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során.
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve több
szövegből.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során.
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés
alapján.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
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Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
fenti Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés,
tevékenységekhez
reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és
használható
elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok
szövegfajták,
hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi
A

szövegforrások

szövegek.

Tematikai egység

Írás
A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi
témákról.

Előzetes tudás

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és
véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi.
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötleteiről.
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb
jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és
elvontabb témákról.

A

tantárgyhoz

kapcsolható
fejlesztési
feladatok

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli
beszámolás, valamint vélemény alátámasztása.
Hatékony írásbeli interakció folytatása.
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve
saját ötletekről.
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb
jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolatban is,
mint például a zene vagy a művészet.
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak.
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés.
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése.
Riport, cikk, esszé írása.
Rövid, olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
Saját ötletekről jegyzet készítése.
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való
rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása.
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése.
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata.
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben megszólítás,
záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, paródia
írása, illetve átírása).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük.
Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
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Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).

(pl.

nyilazás,

kiemelés,

központozás,

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és
elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMSek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes

A
fenti
profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes
tevékenységekhez
információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes
használható
bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző
szövegfajták,
levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás);
szövegforrások
egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid jellemzések. Rövid leírások;

jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok,
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák.

Témakörök és óraszámok a 12–13. évfolyamra
Órakeret
Témák

12.
évfolyam

13. évfolyam

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes 22 óra

20 óra

tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai,
otthoni teendők. Egyén és család nálunk és a célországokban.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női
és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért,

25 óra

25 óra

30 óra

25 óra

tagozat). Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
22 óra
nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés különböző módjai. A

20 óra

rászorulók segítése. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl.
fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások
nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. Növények és
állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a
szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért
és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért?
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés,

nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az
iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.
A munka világa

32 óra
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25 óra

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz,
motivációs levél, állásinterjú.
Életmód
Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások a családban.

26 óra

21 óra

A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, 26 óra

18 óra

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán,
éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (háziorvos,
szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk és más
országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az
infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Kulturális és sportélet
nálunk és más országokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros

25 óra

18 óra

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe 18 óra

17 óra

közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy
utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni és a társas utazás
előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Célnyelvi és más kultúrák.
Tudomány és technika
a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a
tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 25 óra
szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.

24 óra

Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

A teljesítmény mérése a 12–13. évfolyamon

Tematikai egység/

Óraszám
12. évf.

A 12. évfolyamon a mérés lehetőséget ad arra,
hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi
felépítését, követelményeit, és kipróbálják a
gyakorlatban az ezeknek megfelelő stratégiákat;
megismerjék az érettségi során használt
értékelési szempontokat is. A mérésnek
tartalmilag és formailag összhangban kell állnia
az érettségi vizsga követelményeivel.
2 óra
A mérés
− Három területen (olvasott és hallott
szövegértés és az íráskészség) végezzük.
− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára
koncentráljunk.
− Az
olvasott
szöveg
értését
mérő
feladatokban a szövegek lényegét kelljen
megérteni
a
szövegösszefüggésre
támaszkodva, vagy konkrét információt
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13. évf.

4 óra

−

−

−
−
−

−

kelljen kikeresni a szövegből.
A
feladatok
fokozatosan
nehezedő
egységeket
tartalmazzanak
a
minimumszinttől az alapszint felé vezető
skálán.
A szövegek a célcsoportok számára
érdekesek, motiválók legyenek, olyan
témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az
elvégzett tananyagban megtalálhatók.
A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen
megfogalmazott, közérthető utasításokat
adjunk.
A feladatok mindegyike példával kezdődjön.
Lényeges
a
párosításon
alapuló
feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig
több lehetőség közül kelljen az odaillőt
kiválasztani.
A feladatlapok az érettségi vizsgák
feladattípusaiból állhatnak: olvasott/hallott
szöveg
értése:
igaz-hamis-nincs
a
szövegben,
feleletválasztós
feladatok,
párosítás, hiányos szöveg, rövid válaszok,
mondatkiegészítés,
összekevert
bekezdések;
nyelvhelyesség:
feleletválasztós
feladatok,
szövegkiegészítés, szóképzés; íráskészség:
rövid szöveg: képeslapírás, meghívás,
üzenet; hosszabb szöveg: baráti levél,
érdeklődő, panasz-, állásra jelentkező levél.

B1 nyelvi szint.
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi
beszédet a számára ismerős témákról.
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb,
akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a
kommunikációs helyzethez.
A fejlesztés várt
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az
eredményei a két
ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében
évfolyamos ciklus
tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
végén
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni
ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek
műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt
közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően
megfogalmazott szövegekben.
Matematika
A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.
Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét.
Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A tanulás elvezethet a matematika szerepének
megértésére a természet- és társadalomudományokban.
A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a
mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más
tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.
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A matematika oktatásának célja a tanulók matematikai kompetenciájának fejlesztése, ami természetesen
növeli a tanulóink esélyeit az életben, a munkaerőpiacon, az egész életen át tartó tanulásban. A tanuló
képes lesz matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű modelleket
alkotni, használni. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek
pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a
mennyiségek összehasonlításában. Képes következtetésre épülő problémamegoldás során az egyszerű
algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra,
matematikai problémák megvitatása esetén is érveket, cáfolatokat megfogalmazni, egyes állításait
bizonyítani. Fontos, hogy a tanár hangsúlyozottan építsen a felnőtt tanulók előzetes élet-,
munkatapasztalataira!
A tanulási folyamat során a tanulók fokozatosan ismerik meg a matematika belső struktúráját (fogalmak,
axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Fejlődik a tanulók absztrakciós és szintetizáló képessége. Az új
fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a
kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák
megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a
többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex
problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett,
logikus gondolkodás bizonyos szintjére.
A tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából
legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását olyan problémák, eljárások
alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a matematikának a gyakorlati életben és más
ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát. Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, szakmai
gyakorlati alkalmazásához legyenek algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé
válnak a világ térbeli, időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak
felismerésére. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése segít a mindennapokban, a
reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.
A felnőttek középiskolájában sajátos problémák közepette kell ezt a célt megvalósítani.
Alapesetben a tanulók előzőleg a duális szakiskola 9–11. évét végezték el, ahol csak alapozó matematikai
ismeretekkel találkozhattak, amelyek azonban nemcsak a tanulók képességeitől, hanem az egyes szakmák
sajátosságaitól függő mélységűek voltak. Így az iskola itt igen vegyes előképzettségű, korosztályú és
motivációjú fiatalokkal – és idősebbekkel ‒ találkozik, másrészt a nappalis időkeretnél kevesebb
kontaktórában a tanulókat ugyanarra az érettségi vizsgára kell felkészíteni.
Ezért a középiskola kezdetén a megelőző tanulmányok tananyagának alapos, konkrét feladatokhoz
kapcsolódó ismétlésével kell foglalkozni. Az ismétlés során bemutatandó a tanult matematikai ismeretek
rendszere, az egyes fogalmak kialakulásának és fejlődésének útja, a folyamat, amely a probléma
felvetésétől a megoldásig vezet.
A tanulási folyamatot, a tevékenységeket

úgy kell

megszervezni,

hogy növekedjék

a

tanuló

figyelemkoncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodása, kreativitása, problémát és
összefüggéseket felismerő, fegyelmezett, precíz, kooperatív munkára való képessége, bővüljön
kommunikációs tere (szöveg, ábra, jelrendszer), a folyamatos önellenőrzés iránti igénye.
Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, tevékenységekre helyezzük:
−

Hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás)

−
−

Kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás)
Szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése

−
−

Kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei
Matematikai modell és alkalmazhatósága

−
−

Algoritmus, kiszámíthatóság
Mennyiségek közötti kapcsolat (függvény, illetve valószínűség) megértése
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−

Többféle megoldási mód keresése

−

Önellenőrzés módjai (eredmény realitása)

− Számológép és számítógép használata.
A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra épít, tevékenységhez
kapcsolódik, és az egyre önállóbb tanulói munkára is épít. A tanuló számára a saját hétköznapi teendőin,
azok megoldásán át vezet az út a magasabb absztrakciós szint felé. Tudatosítani kell, hogy minden más
ismeretanyag, információ feldolgozása is a matematikai eszközök használatát igényli. A tanítási óra a
gyakorlatból indul ki, és következtetései, eredményei ‒ általánosítva és magasabb szintre emelve ‒ oda is
térnek vissza.
A matematika jellemzően fontos része az állítások, tételek bizonyítása. Ennek tanítása során a tanulók és a
körülmények által adott határokon belül javasolt maradni. Lényeg a bizonyítás iránti igénynek, a logikai
levezetés szükségességének felismerése.
A matematika tanításának kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. A
feladatokban szerepelnek pénzügyi fogalmak: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, növekedés, törlesztés, futamidő stb. A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a
matematikai tartalmú játékok és a matematikához kapcsolódó érdekességek, fejtörők és feladványok.
A matematika támogatni tudja az elektronikus eszközök, internet, oktatóprogramok stb. célszerű
felhasználását, ezzel a digitális kompetencia fejlődéséhez is hozzájárul.
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást annak
bemutatása, hogy a tananyag egyes elemei hogyan alkalmazhatók a művészetekben. Idekapcsolódik a nagy
matematikusok életének, munkásságának megismerése. A Nat néhány nagy matematikus nevének
ismeretét írja elő: Eukleidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss,
Pascal, Cantor, Erdős, Neumann.
A megismerés módszerei között fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, az ismeretszerzés fő módszere a
tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése és az ezek alapján elsajátított
ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két évfolyamán előkerülnek a korábban már szereplő
ismeretek, összefüggések, fogalmak. A fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek
rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly.
Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel (mindenki által
elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások megfogalmazása és azok
igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a következmények elemzése). A
felsorolt célok az alapfokú matematikatanítás céljaihoz képest minőségi ugrást jelentenek, így fontos a
változatos módszertani megoldások alkalmazása.
Változatos példákkal, feladatokkal lehet rámutatni, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha
valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sporttémájú feladatokkal, geometriai, algebrai szélsőértékfeladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális megoldásokat keresni.
A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek legfontosabb eszköze
napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek
könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális
kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint a geometriai és egyéb matematikai programok használata
is.
A szakközépiskola 12–13. évfolyama kifejezetten az érettségire való felkészítés intenzív időszaka, ezért a
fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az elemző- és összegzőképesség alakítása. Ebben a két
évfolyamban a diákok áttekintik a korábbi évek ismereteit, eljárásait, problémamegoldó módszereit, emellett
sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is kapnak. Az érettségi előtt elvárható többféle
ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az
analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordinátageometria elemeinek tanítása
megmutatja a matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását.
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Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térni a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más tantárgyakban
és a hétköznapokban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az információk kritikus
értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia
fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazható a digitális technika az adatok,
problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más
tantárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, a kamatos kamat
témaköre kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakítására.
12. évfolyam

Tematikai egység

Órakeret
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A tanulók teljesítményének a mérése

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli, vagy egyéni tanulói
vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során
Javaslat

egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő
alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) projektmunka minősítése
is. Az éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló
összes órai teljesítményét is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali,
személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret: 22 óra

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba
rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A
matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete.

A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A
matematika

épülési

elveinek

bemutatása.

Igaz

és

hamis

állítások

megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás;
ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés
segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.

Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma. Matematikatörténet: Cantor.
Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma adható meg természetes számmal.
Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok közötti viszonyok megjelenítése.
Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása. Elnevezések megtanulása, definíciókra való
emlékezés.
Alaphalmaz és komplementer halmaz. Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs komplementer
halmaz. Halmaz közös elem nélküli halmazokra bontása jelentőségének belátása.
A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok. A számírás
története. A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok, egész számok, racionális
számok elhelyezése halmazábrában, számegyenesen.
Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése. Annak tudatosítása,
hogy az intervallum végtelen halmaz.
Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező merőleges,
szögfelező, középpárhuzamos).
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Ponthalmazok megadása ábrával. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése
(például két feltétellel megadott ponthalmaz).
Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”.
Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, önálló alkalmazása.
A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának összevetése.
A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai információk felfedezése, rendezése a
megadott célnak megfelelően. Matematikai tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg értelmezése.
Szöveges feladatok. Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat megoldása és
szöveg alapján történő ellenőrzése. Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák
modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a szövegben előforduló információk).
Figyelem összpontosítása. Problémamegoldó gondolkodás és szövegfeldolgozás: az indukció és
dedukció, a rendszerezés, a következtetés.
A „minden” és a „van olyan” helyes használata. Nyitott mondatok igazsághalmaza, szemléltetés módjai.
Halmazok eszközjellegű használata.
A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás. Matematikatörténet:
Euklidesz.
Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönböztetése. Érvelés, vita. Érvek és
ellenérvek. Ellenpélda szerepe. Mások gondolataival való vitába szállás és a kulturált vitatkozás.
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont (pl. a saját és a vitapartner szempontjának) egyidejű
követése.
Állítás és megfordítása. „Akkor és csak akkor” típusú állítások. Az „akkor és csak akkor” használata.
Feltétel és következmény felismerése a „Ha …, akkor …” típusú állítások esetében.
Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése.
Bizonyítás.
Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje). Következtetés megítélése helyessége
szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés. Kidolgozott bizonyítás
gondolatmenetének követése, megértése. Példák a hétköznapokból helyes és helytelenül megfogalmazott
következtetésekre.
Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák. Kombinatorika a
mindennapokban.
Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell találni, de minden esetet csak
egyszer lehet számításba venni. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése.
Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés). Sikertelen megoldási kísérlet után újjal való
próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. minden feltételre figyelt-e).
A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű hálózat szemléltetése. Gráfok
alkalmazása problémamegoldásban.
Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, település úthálózata stb. szemléltetése
gráffal. Gondolatmenet megjelenítése gráffal.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáma.
Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és következmény.
Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális.

Órakeret
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Tematikai
egység/Fejlesztési cél

2. Számtan, algebra

Előzetes tudás

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági
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szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel
használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg
alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés.
Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete,

A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
feladatok

fejlesztési

kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú
egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer
önálló kiválasztási képességének kialakítása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének

felállítása,

a

modell

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal;
ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása,
eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek
megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata.

Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Számelmélet elemei. A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó,
legkisebb közös többszörös. Relatív prímek. Matematikatörténeti és számelméleti érdekességek (pl.
végtelen sok prímszám létezik, tökéletes számok, barátságos számok).
A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó,
legkisebb közös többszörös meghatározása a felbontás segítségével. Egyszerű oszthatósági feladatok,
szöveges feladatok megoldása. Gondolatmenet követése, egyszerű gondolatmenet megfordítása.
Érvelés.
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia-elv. Fogalmi általánosítás: a korábbi definíció
kiterjesztése.
A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretek felelevenítése, rendszerezés.
Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval).
Különböző számrendszerek. A helyiértékes írásmód lényege. Kettes számrendszer. Matematikatörténet:
Neumann János. A különböző számrendszerek egyenértékűségének belátása.
Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, tömeg, népesség, pénz, adat stb.)
mennyiségi jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi következtetések. Számolás normálalakkal
írásban és számológép segítségével. A természettudományokban és a társadalomban előforduló nagy és
kis mennyiségekkel történő számolás.
Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. Számolási szabályok, zárójelek
használata.
Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból.
Szöveges számítási feladatok megoldása a természettudományokból,

a

mindennapokból

(pl.

százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, ÁFA,
jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek százalékos összetétele). A növekedés és csökkenés kifejezése
százalékkal („mihez viszonyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv). Számológép
használata. Az értelmes kerekítés megtalálása.
(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja,

a 2  b2 szorzat alakja. Azonosság fogalma. Ismeretek tudatos

memorizálása (azonosságok).
Geometria és algebra összekapcsolása az azonosságok igazolásánál.
Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. Tanult azonosságok
alkalmazása. Algebrai tört értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések egyszerűbb alakra hozása.
Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, bővítése, műveletek
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törtekkel).
Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből. A képlet értelmének, jelentőségének belátása.
Helyettesítési érték kiszámítása képlet alapján.
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása.
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Különböző módszerek alkalmazása
ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer, ellentett együtthatók módszere).
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok.
A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése

(egyenlet,

egyenlőtlenség, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati feladat
megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?).
Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek.

x  c  ax  b

.

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai. Számológép használata. A négyzetgyök
azonosságainak használata konkrét esetekben.
A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet.
Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, teljes négyzetté
kiegészítés). Ismeretek tudatos memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet és megoldóképlet
összekapcsolódása). A megoldóképlet biztos használata.
Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok.
Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkotása a szöveg alapján. A megoldás ellenőrzése,
gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?).
Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása. Algebrai ismeretek alkalmazása.
Gyökök és együtthatók összefüggései. Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.
Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása. Annak belátása, hogy vannak a matematikában
megoldhatatlan problémák.
Egyszerű négyzetgyökös egyenletek.

ax  b  cx  d . Megoldások ellenőrzése.

Másodfokú egyenletrendszer. A behelyettesítő módszer. Egyszerű másodfokú egyenletrendszer
megoldása. A behelyettesítő módszerrel is megoldható feladatok. Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.
Egyszerű

másodfokú

egyenlőtlenségek.

ax2  bx  c  0 (vagy > 0) alakra visszavezethető

egyenlőtlenségek ( a  0 ). Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú függvény
eszközjellegű használata.
Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens egyenletekre, átalakításokra. Alaphalmaz,
értelmezési tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés.
Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa minimum és maximum
probléma megoldására. Geometria
Gondolatmenet megfordítása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

algebra

összekapcsolása

az

azonosság

igazolásánál.

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság.
Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú egyenlet, diszkrimináns.
Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

és

3. Összefüggések, függvények, sorozatok

Órakeret
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Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása.
Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.
oldal 714 / 830

A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)

Összefüggések, folyamatok megjelenítése
(függvény-modell), vizsgálat a grafikon

kapcsolható
feladatok

szempontjainak kialakítása.
geometriai megjelenítése.

fejlesztési

matematikai formában
alapján. A vizsgálat

Függvénytranszformációk

algebrai

és

Ismeretek/Fejlesztési követelmények
A függvény megadása, elemi tulajdonságai.
Ismeretek tudatos memorizálása (függvénytani alapfogalmak). Alapfogalmak megértése, konkrét
függvények elemzése a grafikonjuk alapján. Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése grafikon
alapján. Számítógép használata a függvények vizsgálatára.
A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulajdonságai. Az egyenes
arányosság. A lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek jelentése
kapcsolatokban. Táblázatok készítése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően.

lineáris

Időben lejátszódó történések megfigyelése, a változás megfogalmazása. Modellek alkotása: lineáris
kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, a változás sebessége). Lineáris függvény
ábrázolása paraméterei alapján. Számítógép használata a lineáris folyamat megjelenítésében.
Az abszolútérték-függvény. Az

x  ax  b

függvény grafikonja, tulajdonságai ( a

 0 ).

x ( x  0 ) függvény grafikonja, tulajdonságai.

A négyzetgyökfüggvény. Az x 

x
A fordított arányosság függvénye.

a
x ( ax  0 ) grafikonja, tulajdonságai.

Függvények alkalmazása. Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A folyamat elemzése
a függvény vizsgálatával, az eredmény összevetése a valósággal. A modell érvényességének
vizsgálata.
Számítógép alkalmazása (pl. függvényrajzoló program).
Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása.
Egy adott probléma megoldása két különböző módszerrel. Az algebrai és a grafikus módszer
összevetése. Számítógépes program használata.
Az

x  ax 2  bx  c (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai. Függvény-

transzformációk áttekintése az
Kulcsfogalmak/
fogalmak

x  a ( x  u ) 2  v alak segítségével.

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely,
növekedés,
fogyás,
szélsőértékhely,
szélsőérték.
Alapfüggvény.
Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Órakeret

4. Geometria

66

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai,
négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek
Előzetes tudás

elnevezése,
felismerése,
alaptulajdonságaik.
Alapszerkesztések,
háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt
kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok,
hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel
ismerete.

A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai
transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria
oldal 715 / 830

kapcsolható fejlesztési
feladatok

szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges és
az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról
térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma
lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a
részletszámítások

logikus

sorrendbe

illesztése).

Valós

probléma

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az
eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának
és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger,
hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép,
számítógép használata.
Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. Idealizáló absztrakció:
pont, egyenes, sík, síkidomok, testek. Vázlat készítése.
A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők,
magasságvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör. A definíciók és tételek pontos
ismerete, alkalmazása.
Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Szabályos sokszög
belső szöge. Fogalmak alkotása specializálással: konvex sokszög, szabályos sokszög.
Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, érintő. Fogalmak pontos ismerete.
A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körív hossza között
(szemlélet alapján).
Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata.
A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk területe között.
Együtt változó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata.
A szög mérése. A szög ívmértéke. Mérés, mérési elvek megismerése. Mértékegység-választás,
mérőszám.
Thalész tétele. A matematika mint kulturális örökség.
Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és megfordításának gyakorlása.
Pitagorasz-tétel alkalmazásai. (Koordináta-geometria előkészítése.) Állítás és megfordításának
gyakorlása.
A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elforgatás. A transzformációk
tulajdonságai. A geometriai vektorfogalom.
Egybevágóság, szimmetria. Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a
környezetünkben található tárgyakban.
Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. Szabályos sokszögek.
Fogalmak alkotása specializálással.
Egyszerű szerkesztési feladatok. Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv készítése,
ellenőrzés.
Vektorok összege, két vektor különbsége. Műveleti analógiák (összeadás, kivonás).
Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás. A hasonlósági transzformáció.
Hasonló alakzatok. A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása: a megfelelő szakaszok
hosszának aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a felszín és a térfogat
változik.
A háromszögek hasonlóságának alapesetei. Szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése.
Ismeretek tudatos memorizálása.
A hasonlóság alkalmazásai. Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok kerületének,
területének aránya.
oldal 716 / 830

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe.
Ismeretek alkalmazása szakaszok hosszának számolásánál, szakaszok szerkesztésénél.
A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen.
Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése: geometriai
modell.
Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. Annak tudatosítása, hogy nem egyformán változik
egy test felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk.
Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása.
Vektorok felbontása összetevőkre. Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Emlékezés korábbi
információkra.
Bázisvektorok, vektorkoordináták.
Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások megjegyzése. Emlékezés definíciókra.
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense.
A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszög
hiányzó adatainak kiszámítására. Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban, síkban
és térben.
A valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló
megoldása.
Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó,
hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. Szinusz, koszinusz,
tangens, kotangens.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Órakeret

5. Valószínűség, statisztika

13

Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok

Előzetes tudás

olvasása. Százalékszámítás.

tantárgyhoz

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése,
tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív

(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési

gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram, vonaldiagram,
oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése,

feladatok

készítése.

A

Számítógép

használata

az

adatok

rendezésében,

értékelésében, ábrázolásában.
Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Statisztikai

adatok

és

ábrázolásuk

(gyakoriság,

relatív

gyakoriság,

eloszlás,

kördiagram,

oszlopdiagram, vonaldiagram).
Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak
jegyzése.
Diagramok, táblázatok olvasása, készítése. Grafikai szervezők összevetése más formátumú
dokumentumokkal, következtetések levonása
összekapcsolásával. Számítógép használata.

írott,

ábrázolt

és

számszerű

információ

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz. A statisztikai mutatók nyújtotta információk helyes
értelmezése.
Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége. A véletlen esemény szimmetria
alapján, logikai úton vagy kísérleti úton megadható, megbecsülhető esélye, valószínűsége.
Kulcsfogalmak/f

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. Biztos
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ogalmak

esemény, lehetetlen
valószínűség.

Tematikai egység

esemény.

Gyakoriság,

relatív

gyakoriság,

A tananyag rendszerezése

esély,

Órakeret
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Minden tanév végén szükség van annak rövid összefoglalására, miről is szól,
milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, ill. milyen elemeivel
ismerkedhettek meg az elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt az iskolába járók
fő célja az érettségi vizsga, hangsúlyozni kell, mely ismeretek, módszerek

Javaslat

tartoznak a legfontosabb érettségi követelmények közé.

13. évfolyam
Tematikai egység

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
6

Lehet néhány szokványos órai írásbeli, vagy egyéni tanulói vállaláson alapuló
kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során egymás
értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő alatt
kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) projektmunka minősítése is.
Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges

Javaslat

fejlesztő értékelés megvalósítására. Az éves munka végső minősítése
természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is. Az érettségi
előtt ajánlott a vizsgafeladatok formáját, tematikáját kipróbálni, hosszabb
kidolgozási idejű komplex feladatsort is kiadni.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
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Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos
alapfogalmak.

A

tantárgyhoz Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének
(műveltségterülethez)
megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése,
kapcsolható fejlesztési konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A
feladatok

modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.

Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika alkalmazása egyszerű
geometriai feladatokban. Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel. Matematikatörténet: Erdős
Pál.
Modell alkotása valós problémához: kombinatorikai modell.
Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű jelölés megválasztásának
jelentősége a matematikában.
Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az élek száma közötti összefüggés.
Matematikatörténet: Euler.
Modell alkotása valós problémához: gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól tükröző ábra készítése.
Kulcsfogalmak/

Gráf. Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.

fogalmak
oldal 718 / 830

Tematikai
egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
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2. Számtan, algebra

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet,
egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása

A

tantárgyhoz

(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok

megfelelő

modell

választásával.

A

matematika

alkalmazása

más

tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika
épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A
fogalmak
kiterjesztése,
követelményeinek
megértése.
Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú
monotonitás).

Ismeretek/Fejlesztési követelmények
n-edik gyök. A négyzetgyök fogalmának általánosítása.
A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása.
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén.
Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, ismeretek

alapján.

A

hatványfogalom

célszerű

kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.
Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az azonosságok érvényben maradására.
A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható exponenciális
egyenletek.
Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre vezető valós problémák (például:
befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás).
A logaritmus értelmezése. Korábbi ismeretek: hatvány fogalma.
Zsebszámológép használata, táblázat használata. Annak felismerése, hogy a technika fejlődésének
alapja a matematikai tudás.
A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése.
A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható logaritmusos
egyenletek. Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával megoldható egyszerű
exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre vezető valós problémák (például: befektetés, hitel,
értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás).
Kulcsfogalmak/fo n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés.
galmak
Logaritmus.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

3. Összefüggések, függvények, sorozatok

Órakeret
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Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök.
Előzetes tudás

Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek
értelmezése.

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az
A
tantárgyhoz időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a
(műveltségterülethez)
valóság:
matematikai
modellek
készítése,
vizsgálata.
Alkotás
kapcsolható fejlesztési öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott
feladatok
megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek
Ismerethordozók használata.
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feltételeknek
értelmezése.

Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg).
A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának megértése. Időtől függő periodikus jelenségek
kezelése.
A trigonometrikus függvények transzformációi:

f (x )  c

,

f ( x  c) cf (x ) f (cx)
;
;
.

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint.
Az exponenciális függvények. Permanencia-elv alkalmazása.
Exponenciális folyamatok a természetben és a társadalomban.
Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és az exponenciális növekedés/csökkenés
matematikai modelljének összevetése konkrét, valós problémákban (például: népesség,
energiafelhasználás, járványok).
A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük.
A logaritmusfüggvény mint az exponenciális függvény inverze. Függvénynek és inverzének a
grafikonja a koordináta-rendszerben.
A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza.
Matematikatörténet: Fibonacci. Sorozat megadása rekurzióval és képlettel.
Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. Matematikatörténet: Gauss. A sorozat felismerése,
a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. A sorozat felismerése, a megfelelő képletek
használata problémamegoldás során. A számtani sorozat mint lineáris függvény és a mértani sorozat
mint exponenciális függvény összehasonlítása.
Kamatoskamat-számítás. Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel meghirdetett
befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai. Korábbi ismeretek
mozgósítása (pl. százalékszámítás).
A szövegbe többszörösen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és kategóriák
azonosítása.
Kulcsfogalmak/

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény,

fogalmak

logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. Rekurzió. Számtani
sorozat, mértani sorozat.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Órakeret

4. Geometria
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Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes
ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei.
Háromszögekre,
speciális
háromszögekre
vonatkozó
tételek.
Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei.
Előzetes tudás

Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes
egyenletrendszer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű
szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok,
vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín,
térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép)
használata.

A
tantárgyhoz Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban:
(műveltségterülethez)
távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A
kapcsolható fejlesztési matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása:
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koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése,
alkalmazása.

feladatok

Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset viszonya (a derékszögű háromszög és a
két tétel).
Síkidomok kerületének és területének számítása.
Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza között. Összefüggés a szög és a
mellékszöge szinusza, illetve koszinusza között. A tangens kifejezése a szinusz és a koszinusz
hányadosaként.
A trigonometrikus azonosságok megértése, használata. Függvénytáblázat alkalmazása feladatok
megoldásában.
Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos
valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus egyenlet.
Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének
szükséges és elégséges feltétele. A művelet újszerűségének felfedezése. A szükséges és az
elégséges feltétel felismerése, megkülönböztetése.
Helyvektor. Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások.
Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Vektorok és rendezett számpárok közötti megfeleltetés. A
vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió szemléletes fogalmának
fejlesztése.
A helyvektor koordinátái. Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög súlypontjának
koordinátái.
Képletek értelmezése, alkalmazása.
Két pont távolsága, a szakasz hossza. Képletek értelmezése, alkalmazása.
A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcsolása.
Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens.
Iránytangens és az egyenes meredeksége.
A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.
Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban.
Az egyenes egyenlete. Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele.
Az egyenest jellemző adatok, a közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.
Két egyenes metszéspontja. Kör és egyenes kölcsönös helyzete.
Geometriai probléma megoldása algebrai eszközökkel. Ismeretek mozgósítása, alkalmazása
(elsőfokú, illetve másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása).
A kör adott pontjában húzott érintője.
A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában.
A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok megoldásában.
Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. Geometriai problémák számítógépes
megjelenítése.
Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek (gúlák és
kúpok), csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). Gömb.
A problémához illeszkedő vázlatos ábra alkotása;

síkmetszet

elképzelése,

ábrázolása.

Fogalomalkotás közös tulajdonság szerint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéderek).
A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gyakorlati feladatok.
A valós problémákhoz modell alkotása: geometriai modell. Ismeretek megfelelő csoportosítása.
Kulcsfogalmak/f

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris

ogalmak

szorzat.

Ponthalmaz

egyenlete;

kétismeretlenes
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egyenletnek

megfelelő

ponthalmaz. Felszín, térfogat.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Órakeret
19

5. Valószínűség, statisztika

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen
kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség

Előzetes tudás

hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
tantárgyhoz Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése
(műveltségterülethez) az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség
A

kapcsolható fejlesztési matematikai fogalmának fejlesztése.
feladatok
jelentőségének megértése.

Véletlen

mintavétel

módszerei

Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer
eseményre, egymást kizáró eseményekre. Elemi események. Események előállítása elemi
események összegeként. Példák független és nem független eseményekre.
A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása.

Logikai

műveletek,

halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása.
Véletlen esemény, valószínűség. A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása példákon
keresztül. A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság és a valószínűség kapcsolata.
A valószínűség klasszikus modellje. A modell és a valóság kapcsolata.
Egyszerű valószínűség-számítási problémák. Tanult kombinatorikai módszerek alkalmazása.
Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés nélküli
mintavétel. Modell alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lényege.
Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok jellemzése
statisztikai mutatókkal. A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk kritikus értelmezése.
Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell.
Szórás.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok

Órakeret

Rendszerező összefoglalás
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A középiskolai matematika anyaga.
A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Motiválás.

Emlékezés.

Önismeret,

önértékelés,

reflektálás,

önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek
szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.

Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok halmaza és részhalmazai. A
problémának megfelelő szemléltetés kiválasztása (Venn-diagram, számegyenes, koordinátarendszer).
Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. Szövegértés. A szövegben található információk
összegyűjtése, rendszerezése.
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A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. Halmazok eszközjellegű használata.
Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. Emlékezés a tanult definíciókra és
tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során.
Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás közötti különbség megértése. Néhány tipikusan
hibás következtetés bemutatása, elemzése.
Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. Sorbarendezési és
kiválasztási problémák felismerése. Gondolatmenet szemléltetése gráffal.
Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. Absztrakt fogalom és annak konkrét megjelenései:
valós számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai műveletek, műveletek
vektorokkal, műveletek vektorral és valós számmal, műveletek eseményekkel.
Számtan, algebra
Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. Számológép használata, értelmes
kerekítés.
Egyenletek

és

egyenlőtlenségek.

Megoldások

az

alaphalmaz,

értelmezési

tartomány,

megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.
Algebrai

azonosságok,

azonosságok.

Az

hatványozás

azonosságok

azonosságai,

szerepének

logaritmus

ismerete,

azonosságai,

használatuk.

trigonometrikus

Matematikai

fogalmak

fejlődésének bemutatása, pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján.
Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. Ekvivalens
egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. Adott egyenlethez illő megoldási
módszer önálló kiválasztása. Az önellenőrzésre való képesség. Önfegyelem fejlesztése: sikertelen
megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás.
Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút értéket
tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. Tanult
egyenlettípusok és egyenlőtlenségtípusok önálló megoldása.
Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. A tanult megoldási
módszerek biztos alkalmazása.
Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. Matematikai
modell (egyenlet, egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok a modellben, ellenőrzés.
Összefüggések, függvények, sorozatok
A függvény megadása. A függvények tulajdonságai. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely,
szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét feladatokban. Az
alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.
A tanult alapfüggvények ismerete.
f ( x )  c f ( x  c) cf (x ) f (cx)
Függvénytranszformációk:
,
;
;
. Eltolás, nyújtás és összenyomás a
tengelyre merőlegesen. Kapcsolat a matematika két területe között: függvény-transzformációk és

geometriai transzformációk.
Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint.
Függvények használata valós folyamatok elemzésében. Függvény alkalmazása matematikai modell
készítésében.
Geometria
Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok.
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. Távolságok és szögek kiszámítása. Valós
problémában a megfelelő geometriai fogalom felismerése, alkalmazása.
Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál.
Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák. Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban,
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gyakorlati jelenségekben.
Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és
körei. Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között. A derékszögű háromszög oldalai, az
oldalai és a szögei közötti összefüggések. A problémának megfelelő összefüggések felismerése,
alkalmazása.
Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Négyszögek
szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.

csoportosítása

különböző

Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Számítási feladatok.
Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer.
Vektorok alkalmazásai.
Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. Geometria és algebra összekapcsolása.
Valószínűség-számítás, statisztika
Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. Adathalmazok jellemzése önállóan
választott mutatók segítségével. A reprezentatív minta jelentőségének megértése.
Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége. A valószínűség kiszámítása a
klasszikus modell alapján. A véletlen törvényszerűségei. A valószínűség és a statisztika törvényei
érvényesülésének felfedezése a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a társadalmi
folyamatokban.
Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz,
megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. Művelet,
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség.
Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mutató.
Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat).
Matematikai modell.
Gondolkodási és megismerési módszerek


Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése,
halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.



Értsék

és

jól

használják

a

matematika

logikában

megtanult

szakkifejezéseket a hétköznapi életben.

A fejlesztés várt
eredményei
az
évfolyam végén



Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése;
bizonyítás gondolatmenetének követése.



Egyszerű
leszámlálási
feladatok
megoldása,
gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.

a

megoldás



Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult
ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására.
Számtan, algebra


Egyszerű
algebrai
kifejezések
használata,
műveletek
algebrai
kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák
megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása,
képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok.



Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen
egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása
és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.



Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer
megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati
feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás
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önálló ellenőrzése.


Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása.



Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e
számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban
való alkalmazása.



A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek,
keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg

kiemelésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok


A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési
tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete.



A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).



Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása.



Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja
alapján.



Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség.



A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben,
és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a

matematika, hanem a természettudományos tárgyak megértése, és
különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is.
Geometria


Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.



Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük.



A tanult egybevágósági és
tulajdonságainak ismerete.



Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két

hasonlósági

transzformációk

és

ezek

hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok,
szögek, kerület, terület, térfogat).


Szimmetria ismerete, használata.



Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes
vonalak, pontok, körök).



Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások
elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel;
magasságtétel és befogótétel ismerete.



Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.



Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok
összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor felbontása,
vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben.



Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a
jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós
síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása.



A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai
transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók
dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége.



A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek
számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák
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megoldásánál alkalmazni.


A szerkesztési feladatok
munkavégzésre.
Valószínűség, statisztika

során

törekednek

az

igényes,

pontos



Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának
és relatív gyakoriságának kiszámítása.



Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.



Adathalmaz
móduszának,
meghatározása.



Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet,
esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata.



Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és
a relatív gyakoriságok összevetése.



A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok
rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek adatsokaságot

mediánjának,

átlagának

értelmezése,

jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus
esetszámlálással
meg
tudják
határozni
egy
adott
esemény
bekövetkezésének esélyét.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Célok és feladatok
A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában kialakított képességekre,
ismeretekre épülnek.
A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a személyiségfejlesztésben. A történelmi források,
események értelmezése olyan kompetenciák kialakulását teszik lehetővé, amelyek által az egyén mint
társas lény és állampolgár megtalálhatja helyét a társadalomban. A múltból a jelenbe vezető kérdések
megismerése segít a jelenkor politikai, gazdasági, társadalmi jelenségeinek megértésében. A történelem és
a hozzá kapcsolódó műveltségterületek az e célok eléréséhez szükséges tartalmat közvetítik.
A történelmi oktatás meghatározó célja, hogy a hallgatók tudása ne szűköljön le pusztán a tények
ismeretére, hanem problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével, az önálló tanulási,
tájékozódási módszerek ismeretével is együtt járjon. Csak így alakulhat ki az iskolai tanulmányokon
túlmutató pozitív viszony a társadalomtudományokhoz. A történelem eseményei és a személyiségek tettei, a
művelődéstörténet megismertetése közben mód nyílik az egyes korokban érvényre jutó értékrendek
vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának, érvényesülésének vagy kiüresedésének bemutatására. A
történelem megismerésében növekvő szerepet kell kapnia a média modern eszközeinek.
A múlt sorskérdéseiben mai életünk problémái is megjelenhetnek. Elemzésük, megértésük megerősítheti az
egyént a társadalomért, a kisebb közösségekért, az önmagáért vállalt felelős magatartásban. Mindennek
feltétele olyan kritikai szemléletmód kialakítása, amelynek segítségével a jelenben és a múltban is képes az
összefüggések, az alternatívák meglátására és értékelésére.
Fejlesztési követelmények
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A középiskolai történelemtanítás a forráskezelés készségeinek fejlesztésében túllép az általános iskolai
szinten. A középiskolai tanulmányok végére a hallgatóknak ismerniük kell a különböző források kezelésének,
elemzésének szabályait, a tudományos anyaggyűjtés alapelemeit. Feltétlen elérendő az alapvető
tájékozódás készsége könyvtárakban, kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő
folyóiratokban.
A történelmi-társadalmi jelenségek ok-okozati viszonyai mindig összetettek. A hallgatóknak okok és
következmények bonyolult hálójában kell értelmezniük és bemutatniuk az egyének és csoportok indítékait,
választási lehetőségeit és kényszereit is. Mindennek feltétele az adott történelmi-társadalmi helyzet lényeges
és lényegtelen jelenségeinek elhatárolása. A történelemtanítás reális képet alakítson ki a hallgatókban az
egyének és csoportok szerepéről az események alakulásában.
Az ismeretszerzési és -feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a kifejezőképességek
fejlesztésétől. A történelmi tanulmányaik során a diákoknak el kell jutniuk az események elbeszélésétől, az
elsődleges és másodlagos források tartalmi ismertetésétől, gondolatmenetük adatokkal együtt történő
felidézésétől a beszámolók és kiselőadások megtartásáig; a problémafelvetés, magyarázat, következtetés,
érvelés szóbeli formáinak gyakorlati alkalmazásáig; megfelelően használva a történelem és a
társtudományok legfontosabb fogalmait és kifejezéseit.
Fontos feladat az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése. Bármelyik történelmi
esemény megismeréséről van is szó, a megértés alapvető feltétele, hogy a hallgatók egységben lássák a
topográfiai és a kronológiai adatokat. A hallgatóknak tudniuk kell az események alapvető sorrendjét, fel kell
ismerniük az egy időben zajló fontosabb eseményeket. Tudniuk kell a legfontosabb évszámokat. Nem
okozhat nehézséget számukra az egyszerű kronológiai táblázatok elkészítése.
Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is, a történelmi térképek
olvasása, az egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása. A legfontosabb történelmi helyeket el kell
helyezniük vaktérképen is. Képessé kell válniuk a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolására, a
történelem eseményeinek és a természeti feltételek viszonyának érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása
során alkalmat kell teremteni az ökológiai szemléletmód kialakítására is a történelmi jelenségek
értelmezésében.
12. évfolyam
Órakeret:
1

Tematikai egység

A tanulók teljesítményének a mérése

Javaslat

A tanulók előzetes tudásának azonosítása

Tematikai egység

Az őskor és az ókor története

Előzetes tudás

A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának az
azonosítása

Órakeret
22

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. Azonos

A
tantárgyhoz
eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása.
(műveltségterülethez
Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek
)
kapcsolható
összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása.
fejlesztési feladatok
A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári
a tanévben
rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A média forrásértékének,
jellegének

felismerése,

elemzése.
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Nemzetközi

szerződések,

szövetségi

megállapodások, nemzetközi szervezetek alapokmányainak elemzése. A
történelem tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban.
Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos
feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. A változás történeti
jellegének

értelmezése

meghatározott

korszakban.

A

történelem

jelentős

személyiségei életútjának bemutatása. Kiemelkedő történelmi személyiségek
döntéseinek értékelése. A változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi
példák elemzése, okok, összefüggések keresése.
Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók (Nyugat-Európa,
Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. Történelmi esemény, intézmény,
szervezet megismerése források alapján. A különböző fejlődési régiók
megkülönböztetése,

összehasonlítása.

Tájékozódás

kézikönyvekben,

az

ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű
keresőprogramjában. Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak
felhasználásával. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom
felhasználásával, az összefüggések és az adatok kapcsolatának bemutatásával.
Kifejezőképességek
A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei szerepének
értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata.
A történelmi fogalmak magyarázata. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása
szóban és írásban. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó,
térkép, kép, filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés
kapcsán saját vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon
követése a sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EUcsatlakozás). Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról
segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján
történelmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és
grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági- és társadalomtörténeti adatok
bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási
elveiben és módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi
részletek alapján, kiselőadások készítése.
Tájékozódás az időben és térben
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi
táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és
a térképen. A térben és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése.
Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az
egyetemes és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek természeti
feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek
azonosítása mai térképeken.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
─

Az emberré válás folyamata.

─

A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína).

─

Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai. A görög kor
kezdetei, a spártai állam.

─

A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma.

─

A görög–perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca.
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─

Nagy Sándor birodalma.

─

A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok.

─

Róma városállamból birodalommá válik.

─

Az egyeduralom kialakulása. Társadalom, államszervezet, hadsereg.

─

Róma és a provinciák. A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor.

─

A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog.

─

A mindennapi élet. A kereszténység kialakulása és elterjedése.

─

A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor.

─

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.
Kronológia:
A homo sapiens megjelenése, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. század, Kr. e. X.
század, Kr. e. 525
Kr. e. XIII. század, Kr. e. 621, Kr. e. 594, Kr. e. 508, Kr. e. 490, Kr. e. 480, Kr. e.
776, Kr. e. 431–404, Kr. e. 336–323
Kr. e. 753, Kr. e. 510, Kr. e. 367, Kr. e. 287, Kr. e. 264–241, Kr. e. 218–201, Kr. e.
168, Kr. e. 48, Kr. e. 31, 212, 313, 395, 476.
Személyek:
Kheopsz, Hammurapi, II. Ramszesz, Dávid, Salamon, Szolón, Peiszisztratosz,
Kleiszthenész, Miltiadész, Leonidasz, Themisztoklész, Periklész, Pheidiász,
Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor,
Hannibal, Ciceró, Pompeius, Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Pál,
Constantinus, Attila, Marius, Sulla, Spartacus, Hadrianus, Diocletianus.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fogalmak:
Homo sapiens, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, zsidó vallás,
Biblia, Ószövetség (héber Biblia), Újszövetség, állam, hieroglifa, buddhizmus,
brahmanizmus, polisz, arisztokrácia, arkhón, démosz, türannisz, ekklészia,
esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus,
patrícius, plebejus, cliens, consul, provincia, senatori rend, lovagrend, triumvirátus,
principatus, limes, legio, colonus, dominatus, zsinagóga, apostol, egyház, püspök,
zsinat, senatus, dictator, néptribunus, censor.
Topográfia:
Rudabánya, Vértesszőlős, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, Sumer,
Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Izrael, Jeruzsálem, Athén, Spárta, Olümpia,
Marathón,

Thermopülai-szoros,

Szalamisz,

Peloponnészosz,

Makedónia,

Alexandria, Róma, Karthágó, Cannae, Hispania, Gallia, Dacia, Pannónia,
Jeruzsálem, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria.

Órakeret

Tematikai egység

A középkor századai

Előzetes tudás

A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának az
azonosítása.

35

Ismeretek/fejlesztési követelmények
─

A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése.
oldal 729 / 830

─

A Bizánci Birodalom fejlődése. Az iszlám és az arab világ.

─

A Frank Birodalom kialakulása, a gazdaság és társadalom átalakulása.

─

Az államalapítások kora Közép- és Kelet-Európában.

─

A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában (az invesztitúra-harcok).

─

A középkor társadalma.

─

A középkori városok.

─

A lovagkor.

─

A keresztes háborúk (a hadjáratok pusztításai, Európa kultúrájára gyakorolt hatásuk).

─

A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak.

─

A gazdaság fejlődése.

─

A középkor művelődése. Mindennapok a középkorban.

─

A rendi monarchiák.

─

Császárság és pápaság küzdelme.

─

Az eretnekmozgalmak.
Évszámok:
622, 732, 800, 843, 962, 1054. 1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278.
Személyek:
Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy) Ottó, Mohamed,
Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, VII. Gergely, IV. Henrik, Habsburg
Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás.
Topográfia:

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, Egyházi (Pápai) Állam, Kijev, Mekka, Bagdad,
Szentföld, Genova, Velence, Flandria, Champagne, Párizs, Oxford, Cambridge,
Hanza-városok, a levantei kereskedelem útvonala.
Fogalmak:
gróf-grófság-őrgrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes,
kolostor, bencés rend, hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium, iszlám, Korán,
kalifa,királyi udvar, kamara, kancellária, kiközösítés, zarándok, ereklye, keresztes
hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, vallási intolerancia, antijudeizmus, kolduló
rendek, városi önkormányzat, nyomásos hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi
kultúra, romantika, gótika, huszitizmus.

Órakeret

Tematikai egység

A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig

Előzetes tudás

A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának az
azonosítása.

30

Ismeretek/fejlesztési követelmények
─

A magyar nép őstörténete és vándorlása.

─

A honfoglalástól az államalapításig.

─

Géza fejedelem és István király életműve.

─

Az új rend megszilárdítása – Szent László és Könyves Kálmán.

─

Az Aranybulla és a tatárjárás.

─

Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században (nem magyar népelemek a középkori
oldal 730 / 830

Magyarországon).
─

Az Árpád-kori kultúra.

─

Mindennapi élet a középkori Magyarországon.
Évszámok:
896, 955, 973, 997–1000–1038, 1077–95, 1095–1116, 1172–1196, 1205–1235,
1222 1235–70, 1241–42, 1301.
Személyek:
Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg, Szent Gellért
püspök, I. András, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, IV.
Béla, Kézai Simon.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Topográfia:
őshaza, Levédia, Etelköz, Esztergom, Pannonhalma,
Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda.

Fehérvár,

Pozsony,

Fogalmak:
Nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség törzs, székely, kalandozások,
szeniorátus, vármegye, ispán, tized. Várnépek, várjobbágyok, bán, vajda, nádor,
Szent Korona, regálé, serviens, bandérium, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás,
székelyek, szászok, kunok.

Tematikai egység

Kora újkor és a polgári átalakulás kora
1490–1848/49

Órakeret
42

Előzetes tudás

A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
─

A nagy földrajzi felfedezések és következményei. A modern világgazdasági rendszer kialakulásának
kezdetei.

─

A modern állam kialakulása.

─

A parlamentáris monarchia kialakulása Angliában. Az angol forradalom és polgárháború.

─

Reformáció és katolikus megújulás. A barokk.

─

A tudományos világkép átalakulása. Az európai és Európán kívüli kultúrák találkozása, a gyarmatosítás.

─

Az atlanti hatalmak felemelkedése.

─

A felvilágosodás. A felvilágosult abszolutizmus jellegzetességei.

─

Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. Az USA létrejötte.

─

A polgári forradalom irányzatai Franciaországban. A napóleoni háborúk Európája.

─

Az ipari forradalom és társadalmi hatásai (életkörülmények, környezet).

─

XIX. század eszméi.

─

Az 1848-as forradalmak.
Kronológia:

Kulcsfogalmak/
fogalmak

1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714, 1740–48, 1756–63,
1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1848.
Személyek:
Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz,
Galilei, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV. Lajos, Colbert, Nagy Péter,
oldal 731 / 830

Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot,
Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon,
Nelson, Kutuzov, James Watt, Stephenson, Marx.
Fogalmak:
Gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, abszolutizmus,
reformáció, protestáns, evangélikus, református, unitárius, ellenreformáció,
jezsuiták, manufaktúra, anglikán, monopólium, puritán, merkantilizmus,
Enciklopédia, jogállam, ráció, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés,
felvilágosodott abszolutizmus, nacionalizmus, liberalizmus,
konzervativizmus, alkotmány, „harmadik rend”, girondiak,

szocializmus,

jakobinusok, polgári szabadságjogok, vallási egyenjogúság, ökumenikus gondolat,
parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal), emigráció, reakció, terror, kapitalizmus,
tőkés, proletár, civil társadalom.
Topográfia:
Genf, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és spanyol gyarmatok,
Poroszország, Lengyelország, angol és francia gyarmatok Észak Amerikában,
Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar, Borogyino, Waterloo.

Órakeret

Tematikai egység

Magyarország története (1301–1849)

Előzetes tudás

A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.

50

Ismeretek/fejlesztési követelmények
─

Az Anjouk Magyarországa.

─

Luxemburgi Zsigmond.

─

A Hunyadiak.

─

A Jagellók kora. A Dózsa-féle parasztháború. A mohácsi csata.

─

A török hódoltság. A Habsburgok és a magyar rendek.

─

Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi harcok és országegyesítő kísérletek: Bocskai István, Bethlen
Gábor és Zrínyi Miklós.

─

A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon.

─

Gazdasági, társadalmi és kulturális változások a XVII. században.

─

A török kiűzése.

─

A Rákóczi-szabadságharc.

─

Demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása.

─

Gazdaság és társadalom a XVIII. század Magyarországán.

─

A felvilágosult abszolutizmus és a rendek. A magyar királyság a Habsburg Birodalomban.

─

Művelődés, egyházak, iskolák.

─

Új elemek a gazdaságban. Az átalakuló társadalom.

─

A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországra.

─

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás, nemzetiségi kérdés.

─

A reformkori művelődés, kultúra.

─

Polgári forradalom Magyarországon 1848. március–április.

─

A forradalom belső és külső feltételei, problémái.

─

A nemzeti önvédelem megszervezése és a tavaszi hadjárat.
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─

A szabadságharc befejező szakasza és veresége.
Kronológia:
1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–11, 1722–23,
1740–80, 1767, 1777, 1780–1790, 1795, 1825, 1830, 1832–36, 1844, 1847.
1848. III. 15., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X. 6.
Személyek:
Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, II. Szulejmán, Fráter György, Zrínyi
Miklós, Báthory István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány
Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi
Ferenc, III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kaunitz Martinovics, Hajnóczy,
Kazinczy, Kölcsey, Deák, Eötvös, Kossuth, Batthyányi Lajos, Széchenyi István,
Wesselényi, I. Ferenc, Jókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelačić,
Windischgraetz, Haynau.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fogalmak:
örökös

jobbágyság,

hajdú,

hódoltság,

kuruc,

labanc,

rendi

konföderáció,

trónfosztás, Helytartótanács, betelepítés, etnikum, kettős vámrendszer, vallási
türelem, állandó hadsereg, mágnás, kötelező állami oktatás, úrbéri rendezés,
pátens, nyelvrendelet, „kalapos király”, Pragmatica Sanctio, osztrák örökösödési
háború, hétéves háború, „fordított Canossa-járás”, jobbágyrendelet, magyar
jakobinusok,

reform,

polgári

átalakulás,

cenzúra,

államnyelv,

örökváltság,

közteherviselés, érdekegyesítés, védővám , márciusi ifjak, nemzetőrség,
népképviseleti országgyűlés, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog,
függetlenség, nemzetiségi törvény, emancipáció.
Topográfia:
Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, Szentgotthárd,
Zenta, Határőrvidék, Bánát, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Kápolna,
Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad.

13. évfolyam

Tematikai egység

A tanulók teljesítményének a mérése

Javaslat

Az előző évben szerzett ismeretek felelevenítése.

Órakeret:
1

A nemzetállamok és az imperializmus kora,

Órakeret

Tematikai egység

a dualizmus Magyarországa.
Az I. világháború és következményei

42

Előzetes tudás

A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.

A
tantárgyhoz Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
(műveltségterülethez A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. Azonos
) kapcsolható éves eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása.
fejlesztési feladatok Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek
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összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása.
A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári
rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A média forrásértékének,
jellegének felismerése, elemzése. A történelem tárgyi emlékeinek felismerése,
értelmezése élőszóban vagy írásban. Eltérő álláspontok felismerése megadott
történelmi források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak
vizsgálata. A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott korszakban.
A történelem jelentős személyiségei életútjának bemutatása. Kiemelkedő történelmi
személyiségek döntéseinek értékelése. A változás felismerése a történelemben:
konkrét történelmi példák elemzése, okok, összefüggések keresése.
Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók (Nyugat-Európa,
Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. Történelmi esemény, intézmény,
szervezet megismerése források alapján. A különböző fejlődési régiók
megkülönböztetése,
összehasonlítása.
Tájékozódás
kézikönyvekben,
az
ismeretterjesztő folyóiratokban
keresőprogramjában.

és

az

internet

valamely

magyar

nyelvű

Kifejezőképességek
A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségeinek szerepének
értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata.
A történelmi fogalmak magyarázata. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása
szóban és írásban. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó,
térkép, kép, filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés
kapcsán saját vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon
követése a sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EUcsatlakozás). Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások
felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése
gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai,
gazdasági- és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a feladatlapok
kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. Jegyzetek készítése
előre megadott szakirodalmi részletek alapján, kiselőadások készítése. Kivonat
készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő szövegrészletről,
feleletterv készítése megadott témáról. A történelem tárgyi emlékeinek felismerése,
azok bemutatása élőszóban.
Tájékozódás az időben
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi
táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és
a térképen. A térben és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése.
Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az
egyetemes és a magyar kronológiák használata.
Tájékozódás a térben
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása
útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
─

Gazdasági és társadalmi változások, a második ipari forradalom.

─

Az egységes Olaszország és Németország kialakulása.

─

Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.

─

A „keleti kérdés” és a Balkán.
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a

szaktanár

─

Az orosz reformkísérletek.

─

Gyarmatosítás: a brit gyarmatbirodalom.

─

Hatalmi

viszonyok,

katonai-politikai

szövetségek

a

századfordulón.

népesség,

nemzetiség.

A munkásság politikai erővé szerveződése.
─

A megtorlás, a Bach-rendszer.

─

A kiegyezés.

─

Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában.

─

Társadalmi

csoportok

életformái,

A városiasodás. A tudományos és művészeti élet fejlődése.
─

A kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai.

─

Az első világháború kirobbanása, jellege, története.

─

Az oroszországi politikai változások, bolsevik hatalomátvétel, a bolsevik ideológia és propaganda, a
Szovjetunió létrejötte.

─

A Párizs környéki békék, a versailles-i békerendszer fontosabb pontjai.

─

A gazdaság és a társadalom új jelenségei (pl. a női emancipáció, motorizáció).

─

Magyarország részvétele az első világháborúban.

─

Az őszirózsás forradalom. Kísérlet a kommunista diktatúra megteremtésére: a Tanácsköztársaság.

─

A trianoni béke, hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra.

─

A határon túli magyarság sorsa.

─

A Horthy-rendszer kialakulása és konszolidációja. A Horthy-rendszer társadalma és a revíziós
külpolitika.

─

A művelődési viszonyok. Az életmód változásai.
Évszámok:
1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907.
1849. október 6., 1867, 1868, 1875–90, 1896, 1914–18, 1917, 1919, 1922, 1925.
1914. július 2., 1918. október 31., 1918. november 3., 1919. március 21., 1920. március
1., június 4., 1921–31, 1927.
Személyek:
III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória királynő, II. Vilmos, Lenin,
Lincoln,
Ferenc József, Haynau, Bach, Deák Ferenc, Löw Emánuel, Andrássy Gyula, Tisza
Kálmán, Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár, Herzl Tivadar, Ferenc Ferdinánd,

Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Stresemann, Mussolini,
gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Teleki Pál, gróf Bethlen István,
Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly.
Topográfia:
Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panama-csatorna,
Elzász-Lotaringia, Románia, Szerbia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Budapest,
Osztrák–Magyar Monarchia, Szarajevó, Marne, Somme, Szentpétervár, Szerb-HorvátSzlovén Királyság, Doberdó, Isonzó, trianoni Magyarország, Piave, Csehszlovákia,
Lengyelország, balti államok, Curzon-vonal.
Fogalmak:
Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum, periféria,
részvénytársaság, monopólium, középosztály, politikai antiszemitizmus, dualizmus,
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villámháború – állóháború, ultimátum, egyházellenesség, vallásellenesség, központi
hatalmak, pacifizmus, szovjet, fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer,
kommunizmus, kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, őszirózsás
forradalom, etnikai és történeti elv, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság, vörös- és
fehérterror,

numerus

clausus,

antiszemitizmus,

irredentizmus,

revízió,

társadalombiztosítás, konszolidáció.

Tematikai egység

A világ a nagy gazdasági válságtól a második világháború Órakeret
végéig. Magyarország a két világháború között (1929–1945) 36

Előzetes tudás

A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
─

Az olasz fasizmus ideológiája és a fasiszta párt hatalomra jutása.

─

Az 1929-33-as világgazdasági válság. Válságkezelés az USA-ban.

─

A nemzeti szocializmus ideológiája, a náci párt hatalomra jutása és a náci diktatúra jellemzői.

─

A sztálini diktatúra a 30-as években.

─

A második világháború fő eseményei, fordulópontjai. A szövetségesek győzelme.

─

A megosztott Európa.

─

Gazdasági válság és jobbratolódás a magyar belpolitikában.

─

Magyarország háborús részvétele a II. világháborúban. A Kállay-kormány politikája.

─

A német megszállás. A holokauszt Magyarországon.

─

A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel.

─

Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása.
Évszámok:
1929, 1933, 1936, 1938, 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. június 6.,
1945. május 8., augusztus 6., szeptember 2. 1938. november 2., 1939. március 15.,
1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19., 1944.
október 15., 1944. december 21., 1945. április.
Személyek:
Keynes, Roosevelt, Hitler, Göring, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov,
Eisenhower, De Gaulle, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös Gyula, Bárdossy László,
Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Dálnoki Miklós Béla.

Kulcsfogalmak/fo Topográfia:
galmak

Brit Nemzetközösség, Szlovákia, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, Sztálingrád,
Auschwitz, Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia, Felvidék, Újvidék, Kárpátalja,
Voronyezs, Don-kanyar.
Fogalmak:
tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra,
nemzetiszocializmus, politikai antiszemitizmus, Berlin-Róma tengely, Anschluss,
kirekesztés, zsidóüldözés, koncentrációs tábor, népirtás, holokauszt,
porrajmos, genocídium, partizán, totális háború, antifasiszta koalíció.
Népi-falukutató
mozgalom,
semlegesség, hadigazdaság,

nyilasmozgalom,
zsidótörvények,
„hintapolitika”, „kiugrás”, gettó,

munkaszolgálat, hadifogság.
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soá,

fegyveres
deportálás,

Tematikai egység

A jelenkor és Magyarország a második világháború után Órakeret
(1945–napjainkig)
60

Előzetes tudás

A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
─

Hidegháborús szembenállás és időszakos enyhülés politikája a második világháború után.

─

A kommunista rendszerek kialakulása és bukása.

─

Az Európán kívüli világ (Kína, India, Japán).

─

Az európai integráció története, az EU alapelvei, fontosabb intézményei, azok működése.

─

Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái.

─

Magyarország újjáépítése a II. világháború után, a demokratikus közélet kiépítésének kísérlete.

─

A párizsi békeszerződés.

─

A kommunista diktatúra kiépítése.

─

A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc.

─

A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra.

─

Az életmód átalakulása. Demográfiai változások. Társadalmi változások hatásai, a roma népesség
problémái.

─

Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és erősödése. A rendszerváltozás.

─

A határokon túli magyarság helyzete.

─

A magyarországi nemzetiségek és vallási csoportok.
Évszámok:
1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991,
1946, 1947. február 10., 1948, 1949, 1953, 1956. október 23., november 4., 1963,
1968, 1989. október 23., 1990, 1991.
Személyek:
Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Truman, Adenauer,
Hruscsov, Nasszer, Kennedy, XXIII. János, Willy Brandt, Walesa, Reagan,
Gorbacsov, Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy
Imre, Antall József, Göncz Árpád.

Kulcsfogalmak/fo
galmak

Fogalmak:
Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, Marshall-segély,
szociális piacgazdaság, európai integráció, NATO, Varsói Szerződés, római
szerződések, Holdraszállás, Ideiglenes Nemzetgyűlés, SZEB, Háborús bűnös,
népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve, kitelepítés, lakosságcsere,
beszolgáltatás, ÁVH, pártállam, földosztás, ötvenes évek, internálás, munkástanács,
ellenzéki mozgalmak, Petőfi Kör, reformszocializmus, második gazdaság, harmadik
világ, Brezsnyev-doktrina, globális világ, enyhülési politika, anti-cionizmus.
Topográfia:
NDK, NSZK, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, Kuba, Szuezi-csatorna, az új európai
államok (Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegro, Bosznia-Hercegovina,
Lettország, Litvánia, Észtország, Fehéroroszország, Ukrajna, Moldova, Szlovákia,
Csehország).
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Tematikai egység

Társadalomismeret, Gazdasági és pénzügyi ismeretek

Órakeret
42

Alakuljon ki a tanulóban a reális önismeret és önértékelés, a másik ember
személyiségének tisztelete és megértése. Legyen képes életvitele tudatos
alakítására. Alakuljon ki világos kép a tanulókban az általuk betöltött státusok
szerepkészleteiről. Mélyüljön el a tanulók politikai és jogi szocializációja.
Ismerkedjenek meg a társadalmi és gazdasági élet alapvető tényeivel,
jelenségeivel, fogalmaival. Alakuljanak ki a tanulókban azok a képességek,
amelyek a társadalom és gazdaság megértéséhez nélkülözhetetlenek.
Fejlődjön a tanulók társadalmi tér- és időszemlélete. Ismerjék meg a
társadalom működési mechanizmusait. Törekedjen a tanuló az előítéletes
magatartás következetes elutasítására. Ismerje meg és tudja elemezni a
különféle tudományok (történelem, szociológia, jogelmélet, alkotmánytan,
politológia, filozófia, közgazdaságtan stb.) anyagára támaszkodva a
társadalom viszonyait, fogalmait, törvényszerűségeit. Ismerje fel a társadalmi
problémákat, feszültségeket, és a lehetséges kezelési módokról legyenek
fogalmai. Ismerje meg az alapvető állampolgári jogokat, és az állampolgárság
kritériumait. Fejlődjenek ki a tanulókban olyan képességek és attitűdök,
melynek birtokában képesek lesznek állampolgári jogaik gyakorlására.
Erősödjön nemzeti tudata, fejlődjön a humánus, értékeket védő magatartásuk.

Célok

Ismerjék meg a tanulók a demokratikus politikai intézményrendszert. Ismerjék
fel a nemzetközi munkamegosztás szerepét és fontosságát. Legyenek
tisztában korunk globális kérdéseivel, az emberiség közös történelmi
felelősségével. Ismerjék az európai integrációs folyamatok lényeges elemeit.
Ismerjék meg azokat a kapcsolódási pontokat, melyek Magyarországot
Európával összekötik.
A tanuló lássa árnyaltan az embereket; elemezze önmaga és mások döntéseit;
ismerje fel, hogy milyen viszonyok fűzik őt környezetéhez, és kiért, miben és
mennyiben felelős; fedezze fel a rokoni és baráti kapcsolatok értékeit; családés gyermekbarát gondolkodása és attitűdjei alakuljanak ki; ismerje fel, hogy mit
tehet a közjó és az emberi jogok védelmében; becsülje az emberi életet és a
természeti értékeket.
Ismerje az emberi együttélés alapelveit; sajátítsa el a tudatos belátáson
alapuló kritikát; mélyüljön el jogérzéke, társadalmi felelősségtudata; ismerje az
etika alapfogalmait; tudjon érvelni az ember kilétéről, a jó és rossz
mibenlétéről, az erényekről folytatott vitákban; fogalmazza meg saját maga és
környezete számára a helyes cselekedet alapelveit.
A tantárgy tanításának kezdetekor belépési követelmény nincsen, amennyiben
a tanulócsoport korábbi ismereteinek szintje lehetővé teszi, egyes modulok
A

tantárgyhoz

átléphetők, sorrendjük felcserélhető. A tanulócsoport korábbi ismereteinek
szintje és szélessége szabja meg a szintrehozási feladatokat. Javasoljuk, hogy

(műveltségterülethez)
a pedagógus használja ki a csoport korábbi ismereteiből fakadó előnyöket, és
kapcsolható fejlesztési
azok segítségével zárkóztassa fel az előzetes ismeretekkel nem
feladatok
rendelkezőket.

A tanuló: tudja rendszerezni, elemezni az információt, tudjon következtetéseket
levonni; legyen képes érvelni álláspontja mellett és megérteni mások
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álláspontját; legyen képes szemelvények önálló feldolgozására szóban és
írásban; legyen képes megfontolt, tárgyilagos véleményalkotásra, esetleg
véleményváltoztatásra is; tudjon beszámolni saját tapasztalatairól vagy
tömegkommunikációs eszközökből szerzett ismereteiről, és legyen képes
értékelni azokat; ismerje a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekhez
kapcsolódó általános és konkrét fogalmakat; legyen tisztában a demokratikus
gondolkodási és magatartási mintákkal.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A mai magyar társadalom
Társadalmi csoportok – társadalmi mobilitás.
A társadalom rétegződése és térbeli szerkezete.
Gazdagság és szegénység.
Nemzeti és etnikai kisebbségek.
Szocializáció és társadalmi devianciák
(öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, vandalizmus, idegengyűlölet, kábítószer).
A szocializáció fogalma, tartalma és színterei.
Problémák a szocializáció folyamatában.
Az iskola világa
A műveltség társadalmi szerepe.
Közoktatás – szakoktatás – felsőoktatás.
A művelődés iskolán kívüli formái és színterei.
Az iskolán kívüli művelődésben, képzésben részt vevők érdekérvényesítési lehetőségei.
A politika világa
A politika fogalma.
Diktatúra és demokrácia.
Az érdekérvényesítés különféle módjai.
Tömegkommunikáció és politika.
Rendszerváltás Magyarországon.
A hazai pártok általános jellemzői.
Érdekképviseleti szervezetek és nyomásgyakorló csoportok.
A közvélemény-kutatás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység
Javaslat

Társadalmi mobilizáció, szocializáció, társadalmi rétegződés, kirekesztés,
fajgyűlölet, politika, pártok, pártrendszerek, média, tömegkommunikáció.

A tanulók teljesítményének a mérése
1. A tanulók éves teljesítményének értékelése (portfólió).
2. Hagyományos írásbeli/szóbeli vizsgafeladatok.
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Órakeret
5

A tanulók legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg egybevetésére.
Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával
A

fejlesztés

eredményei

kiselőadások, vitaindítók céljára. Tudjanak felépített feleletet adni a tanult témákról.
várt Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni
az élőszóban, rövid felkészülés után. Tudjanak méréseket készíteni a térképen

évfolyam végén

önállóan, vagy szaktanári segítséggel (lakosságszám, népsűrűség, gazdasági
fejlettség). Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli
feladatok megoldásába.
Felkészülés az érettségi követelményeinek a teljesítésére.

Természetismeret
A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot
(azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét)
tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti.
A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. A
természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos
fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de érteni kell az emberi
tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a természeti folyamatok
megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak
megértéséhez.
Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható
alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen. A
globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen, az
ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. Az egyén tudása
társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm
közösségek fennmaradásával. Ennek ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv.
A kerettantervben szereplő anyag az érdeklődés felkeltésére és fenntartására szolgál, nem tűzi ki célul egyik
természettudományos tárgy érettségi vizsgájára való felkészítést sem, de hozzájárul azokhoz, amennyiben a
tanuló a későbbiekben mégis ezt választaná. Középpontjában az ember egészségét és szűkebb-tágabb
közösségeinek fennmaradását lehetővé tevő gyakorlati és elméleti ismeretek állnak. Szemléletmódja
komplex, tehát a fizikai, kémiai, földrajzi és biológiai ismereteket kölcsönhatásaikban vizsgálja, tárgyalja.
Témakörök
I. Egészség és betegség – belső világunk
A hormonok világa
Idegrendszer
Az immunrendszer
Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és gyógymódok
II. Környezet és egészség – külső hatások
Élelmiszerek
Víz
Levegő
Talaj
Sugárzás
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III. Fenntarthatóság
A növekedés határai
A természetvédelem eszközei
Energiaforrások
Hulladék
Autonómia

12. évfolyam
Tematikai
egység/Fejlesztési

Órakeret
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I. Egészség és betegség

cél
Előzetes tudás

Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások.

komplex Az

A

emberi

szervezet

egységét

fenntartó

rendszerek

működéseinek,

műveltség-területhez
kapcsolható

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak tudatosítása,
az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező szervezet

fejlesztési feladatok

működéseinek bemutatása.
Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Általános célok:

Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és az A
homeosztázist
fenntartó
mechanizmusok
azt fenyegető főbb hatások az emberi szervezet felismerése.
A
visszacsatolás
jelenségének
szintjén és a társas kapcsolatokban. A szabályozás bemutatása,

élő

és

technikai

visszacsatolásos

és a vezérlés néhány formája az emberi rendszerek összevetése.
szervezetben.
Az
idegihormonális
és
immunrendszer összefüggései. Betegségtípusok és
gyógymódok ismerete.
A hormonok világa
A

hormonok

szabályozó

szerepe

az

inzulin A szabályozó szerep bemutatása és elemzése

példáján.
A vércukorszint jelentőségének értelmezése.

konkrét példán.
A cukorbetegség tüneteinek felismerése.

A cukorbetegséghez vezető okok feltárása
és a kezelés módja.

Kontrollált és hosszú távú stresszt okozó hatások
felismerése, a tünetek megkülönböztetése.

A rövid távú stresszt kiváltó tényezők és az
adrenalin hatása.
A stresszhelyzetre adható válaszok (megküzdési
stratégiák).
Vegetatív reflexek

Térdreflex kiváltása, magyarázata.
Pupillareflex kiváltása, magyarázata.

A feltétlen reflex fogalma.

A szervezetünket védő vegetatív reflexek: légzés, Általánosságban valamely életjelenség
nyelés, köhögés, pupilla, szemhéjzárás.
funkciójának megfogalmazása.

biológiai

Védőoltásokkal kapcsolatos érvek megfogalmazása.
A betegségekkel szembeni védettség kialakulása A higiéné szerepének értelmezése.
Az immunrendszer

(természetes és mesterséges, passzív és aktív
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immunitás).
A saját és idegen megkülönböztetésének módja és
következményei (pl. vérátömlesztés,
immun-összeférhetetlenség).

magzati

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és Betegségek megkülönböztetése eredetük szerint.
gyógymódok.
Az egészséges életvitelre vonatkozó szabályok
Az egészség fogalma.
megfogalmazása.
A betegségek fő okai (fertőzések, hiánybetegségek, Függőségek kialakulásának értelmezése.
mérgezések, öröklött hiányosságok, függőségek,
pszichoszomatikus okok, szabályozási zavarok,
rizikófaktorok).
A megelőzés, a szűrés, a tüneti kezelés és oksági
kezelés.
Az immunrendszerre ható testi és lelki tényezők.
Kulcsfogalmak

Homeosztázis, hormon, szabályozás, reflex, immunitás, antigén, ellenanyag,
védettség, stressz, rizikófaktor, adrenalin, inzulin, pszichoszomatikus betegség.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

II. Környezet és egészség – külső hatások

Előzetes tudás

A levegő, a víz szennyezésének fő forrásai.

Órakeret
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A
komplex Egészség és fizikai-kémai tényezők kapcsolata. Geoszférák rendszerszemléletű
műveltség-területhez vizsgálata.
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Élelmiszerek

A tartósítás oka és módjai (hőkezelés, fagyasztás, Adalékanyagok,

tartósítószerek

szerepének

sózás, tartósítószerek). Adalékanyagok szerepe, felismerése és azonosítása (E-számok alapján).
kockázatok.
A túlsúly kockázatainak felismerése, magyarázata.
Vegyszeres növényvédelem, szermaradványok,
élelmiszerbiztonság.
Hiánybetegségek, túltápláltság.
Víz

Az ivóvízforrások típusainak
lehetőségeinek magyarázata.

ismerete,

védelmük

A víz kémhatása, keménysége, ionjai.

A vízlágyítás módjainak ismerete.

A vízszennyezés fő forrásai. Biológiai víztisztítás.
Az ivóvízkészletek forrásai, védelmük.

A levegőbe jutó egészségkárosító anyagok ismerete,

Levegő

adatok, grafikonok értelmezése.
Üvegházhatást bemutató ábrák értelmezése. A szmog

A levegő összetétele. A szén-dioxid, kén-dioxid, keletkezésének magyarázata, teendők ismerete
ózon, halogenidek jelentősége. Az üvegházhatás szmogveszélyben. A légszennyezés elhárításának
oka, fokozódásának lehetséges következményei. ismerete helyi szinten (pl. a szén-monoxid keletkezése,
Szmog, szmogriadó. Por,
betegségek, járványok.

allergének.

Légúti a műanyagok égetésének veszélyei).
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A talaj szerkezetét és erózióját bemutató ábrák
értelmezése.

Talaj

Kialakulása, szerepe, típusai. Az erózió okai, A tápanyag-utánpótlás háztáji módjainak ismerete, a
következményei,
megelőzése. hulladékgazdálkodással
való
összefüggésének
Tápanyagutánpótlás:

trágyázás,

komposztálás, értelmezése.

vetésforgó.
A
Sugárzás

sugárzástípusok

megkülönböztetése

fizikai

jellemzőik ismeretében.
Radioaktivitás jellemzőinek és biológiai hatásainak

A látható fény mint elektromágneses sugárzás.

Hullámhossz, frekvencia és energia összefüggése. kapcsolatba hozása.
Ultraibolya,
röntgen
és
infrahullámok Gyakorlati óvintézkedések ismerete a túlzott UVfelhasználása, előnyös és veszélyes hatásai.
A radioaktív sugárzás
biológiai hatásai.

Kulcsfogalmak

keletkezése,

sugárzás kivédésére.

típusai,

Kockázat, kémhatás, vízkeménység, talajvíz, rétegvíz, ózon, szén-dioxid, szmog,
üvegházhatás, talaj, erózió, komposzt, humusz, hullámhossz, frekvencia, energia,
elektromágneses sugárzás, radioaktivitás (alfa-, béta- és gamma-sugárzás),
mutáció, rákkeltő hatás.

Tematikai
egység/Fejlesztési
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III. Fenntarthatóság

cél
Előzetes tudás

Az élőlények szaporodása, a környezetet terhelő hatások.
A

csoportokat

fenntartó

rendszerek

működéseinek,

kölcsönhatásainak

megismerése. Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai
rendszerek elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az
érvelés, bizonyítás igényének erősítése.
A
komplex Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolása, az
műveltség-területhez ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata.
kapcsolható
A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet erősítésével
fejlesztési feladatok törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre.
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők testilelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés kialakítása az
alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia érdekében a háztartásokban és
kisközösségekben.
Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Közös cél:

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az Környezetszennyezési
források
ember
szerepének
elemzése.
Környezet, elhárításuk módjának ismerete.

felismerése,

egészség és gazdálkodás összefüggései, néhány Környezeti kár, természetkárosítás okainak elemzése.
lehetséges megoldási módszer értékelése.
Környezetszennyezési források, természetvédelmi
módszerek.
A növekedés határai
Az

élőlény-populációk

elszaporodása

és A terjedés és visszaszorulás okainak értelmezése
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visszaszorulása.
Populációs
kölcsönhatások konkrét példákon.
példákkal. Járványok, kórokozók rezisztenciája, A járványt kiváltó és megszüntető tényezők vizsgálata.
megelőzés.
A
biológiai

indikáció.

Példák

Megfigyelések értelmezése a környezet állapotára
az utaló biológiai jelzésként.

életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, Körforgást bemutató ábrák elemzése.
nitrogén),
az
összefüggésére.

anyag
és
energiaforgalom Az élőlények egymásrautaltságának magyarázata.
Táplálékpiramis
(termelő,

fogyasztó, lebontó szervezetek). A Gaia-elmélet Történelmi esettanulmányok.
lényege.
feltételeinek megfogalmazása.

A

fenntarthatóság

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem
során. Önpusztító civilizációk és a természeti
környezettel összhangban maradó gazdálkodási
formák.

A természetkárosítás okainak magyarázata.
Helyi környezeti probléma felismerése, információk

A természetvédelem lehetőségei

gyűjtése.
A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az A sokféleség értékének magyarázata.
élőhelyek beszűkítése és részekre szabdalása, Az ökológiai
szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása, magyarázata.

lábnyomot

csökkentő

lehetőségek

megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a
biológiai sokféleség védelme.
A környezeti kár fogalma,

csökkentésének

lehetőségei.
Ökológiai lábnyom.
A
fosszilis
energiaforrások
keletkezésének,
felhasználási ütemének és lehetőségeinek elemzése

Energiaforrások

Fosszilis energiaforrások (szén, kőolaj, földgáz): grafikonok, esettanulmányok alapján.
összetétel,
hatás.

keletkezés,

készletek,

környezeti Az atomenergia és a vízenergia felhasználásával
kapcsolatos érvek és ellenérvek összevetése.

Atomenergia. A hasznosítás módja, kockázatai.
Az energianyerés és a környezet adta lehetőségek
Megújuló energiaforrások: vízenergia, napenergia, kapcsolatának feltárása.
szélenergia, földhő (lehetőségek, kockázatok).
Bioenergia. Hagyományos és új formái. Környezeti
terhelés.
A hulladékkezelés helyi és országos lehetőségeinek
elemzése.

Hulladék
Szennyezés,
hiány,
Hulladékgazdálkodás.

hulladék

kapcsolata.
Uniós szintű, nemzeti és helyi lehetőségek ismerete a
fenntartható gazdálkodással kapcsolatban.

Az autonómia lehetőségei
Az

ökológiai

krízis

társadalmi-szemléleti Környezeti

szempontból

fenntartható

hátterének fő tényezői (fogyasztás, városiasodás, lakókörnyezet és fogyasztás
fosszilis energia felhasználása, globalizáció). A lehetőségek figyelembe vételével.
közlegelők tragédiája: a klasszikus gazdaságtan
és kritikája.
Szelíd
technológiák,
biogazdálkodás.

a

passzív

ház,
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életforma,

megtervezése

a

Kulcsfogalmak

Környezet, eltartóképesség, jelzés (indikáció), Gaia-elmélet, sokféleség, stabilitás,
fenntarthatóság, természetvédelem, környezettudatosság, alternatív energia,
ökológiai lábnyom.

A tanuló ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen
A fejlesztés várt természetben, tudja ezek bizonyítékait, okait.
eredményei
az Ismeri az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és növelő
évfolyam végén
tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. Tud példákat
bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-átalakító szerepére.

Informatika
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs
társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan tudást nyújt a tanulóknak,
melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, feldolgozó és alkotó tevékenység során
alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és
szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások
kiválasztása és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.
Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom működésének
szinte minden részét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesztési területek számos ponton
kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy
keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott
figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk
megjelenítésére.
Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést a
tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével
hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó
módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a
problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes
megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az
információforrások és az online lehetőségek.
Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek kihasználásával
aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen a biztonságos
eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye fel kérdéseit, törekedjen
építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a
digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű ismerete, az
információszerzésben, -értelmezésben, -felhasználásban és az elektronikus kommunikációban való aktív
részvétel.
Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik, hogy a tanuló a más tantárgyakhoz tartozó feladatok
megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett
tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő
problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos
színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika
tantárgy nyújtja az alapokat.
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Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai azon túl, hogy a tanulók váljanak a digitális világ aktív
polgárává, a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljaival harmonizálnak. Az ott leírt digitális kompetenciák
fejlesztése akkor valósulhat meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli
iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika
műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás
alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik
például a szaktanárok közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá
az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban.
Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési feladatok megvalósítása
során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra és az informatikai eszközök
használatára.
Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését
biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az
interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését. Az információs társadalom
lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az
informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök
ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a
hangsúly.
Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos informatikai
műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, különböző
alkalmazások használatára és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése
közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával
javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép
működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen
keresztül kommunikálnak a számítógéppel. Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak
megfelelő eszközök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédiafejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák
megoldása közben az adott programok értő felhasználása.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21. század kihívásai közé
tartozik, hogy az emberek tevékenységeiket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A
problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres
megoldása befolyásolja az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek
formális keretek közötti fejlesztése, melyre ebben a témakörben kerül sor. A problémamegoldás egyes
részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása, önálló feladatként jelenhetnek meg.
„A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel” rész elsajátítása során a tanuló
megismerkedik az algoritmizálás elméleti módszereivel.
Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett középpontba
állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interneten zajló kommunikációt,
megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony felhasználását. Hangsúlyossá válik a
különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb multimédiás elemek)
felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása.
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Az ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő
alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata szükséges.
Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a
találatok és a programok által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések
felismerése és vizsgálata, tanári segítséggel. Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten
zajló kommunikációs formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A
kommunikációs folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását,
rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon
belül zajló kommunikáció számtalan tanulási lehetőséget rejt, ezért a tanulóknak ismereteket kell szerezniük
a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, a használatra vonatkozó elvárásokról,
szabályokról.
A médiainformatika résztémakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, használatát,
információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az egyes
információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát,
tartalmuk értékelését is.
Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képességek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az adatokat,
megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív állampolgárság érdekében
kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak
azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. Az informatikai
rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és
tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés
többféle módjára.
A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő
lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban. Ennek részét képezi az információk
elérése, kritikus szelekciója, feldolgozása és a folyamat értékelése. A könyvtár – a nyomtatott és az
elektronikus információhordozók forrásközpontjaként való – használata az önműveléshez szükséges
attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. Az
információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen
gondolkodjon a folyamatról, és azt megtervezze. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a különböző
információhordozó dokumentumtípusok és segédkönyvek, adatbázisok típusait, jellemzőit és azok
információs értékének megállapításához szükséges szempontokat. Tudatosítani szükséges a tanulókban a
könyvtári információszerzéshez kapcsolódó etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. A könyvtári informatika
témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári nyomtatott és elektronikus információhordozók
használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására
épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken, és rendszerezi,
mélyíti tudását.
A tantárgy megalapozottsága nagyon eltérő lehet, hiszen a tanulók a szakközépiskolában direkt informatikát
(közismereti tárgyként) nem tanultak, de lehet előzetes tudásuk az általános iskolából, illetve a szakmai
oktatás területéről, esetleg a jobb feltételekkel rendelkező szakközépiskolákban a közismereti képzéshez
ténylegesen tudták használni az informatikai eszközöket (ahogyan azt a szakközépiskola tanterve minden
iskolának javasolja).
Ezért az adott osztály, az egyes tanulók előképzettségétől függ, honnan indulhat az informatika oktatása,
illetve mely témákra kell nagyobb súlyt fektetni. Ezért is szerepel a két évfolyam egy ciklusban, így a helyi
tanterv a helyi adottságoknak megfelelően tudja elosztani a témaköröket két évfolyamra.
Törekedni kell arra, hogy az informatika tanulása szorosan kötődjön bármely tantárgy aktuális feladataihoz,
az azokhoz szükséges információgyűjtéshez stb.; arra, hogy menet közben váljon természetes rutinná az
informatika alkalmazása, a számítógép eszközjellegű használata.
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12. évfolyam

Tematikai egység

Órakeret

A tanulók teljesítményének mérése

6

A kezdő év elején ajánlott egy felmérést készíteni a bevezetőben említettek miatt
arról, hogy milyen előzetes tudásra építhetünk.
A tanulás közbeni mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló kiselőadás,
bemutató, akár egy kiscsoportos munka során egymás értékelésével összekötött
önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló
által
készített)
projektmunka
minősítése
is.
Fontos azt is figyelemmel kísérni és nagyra értékelni, hogyan kapcsolják tanulóink

Javaslat

számítógépes ismereteiket más tantárgyakhoz (anyaggyűjtés, felkészülés, otthoni
munkák). Az éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló
összes
órai
teljesítményét
is.
Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő
értékelésre.

Tematikai egység

1. Az informatikai eszközök használata

Előzetes tudás

Programok indítása.

Órakeret
25

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai eszközök
egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A számítógéppel való
A
tantárgyhoz interaktív kapcsolattartás megteremtése. Víruskereső programok használata.
(műveltségterülethez)
Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök
kapcsolható fejlesztési működési elveinek megismerése és használata. Az operációs rendszer és a
feladatok
számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök
közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz
kiválasztása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott informatikai környezet tudatos használata.
Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.
Az
informatikai
eszközök

választásának

Az
informatikai
eszközök
egészségre
gyakorolt
hatásának
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata.

szempontjai.
megismertetése.

A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó
eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása.
Az
operációs
rendszer
alapműveleteinek

megismerése.

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.
Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés. Állománykezelés:
létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés.
Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének magabiztos használata.
A

hálózati

operációs

rendszerek

funkciói,

főbb

szolgáltatásai.

Vezetékes
és
vezeték
nélküli
kapcsolatok.
Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és kijelentkezés,
hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése, betartása.
Számítástechnikai mértékegységek.
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A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. A számítógép és a legszükségesebb perifériák
rendeltetésszerű
használata.
Víruskereső
program
alkalmazása,
vírus
keresése.
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldására alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása.
Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai eszköz kiválasztása. A
probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása.
Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás.
Nyomtatás fájlba, pdf-állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor.
Be-, illetve kitömörítés.
Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, mappaművelet, hozzáférési jog,
vírus,
víruskereső
program.
Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, digitalizálás,
hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány.
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2. Alkalmazói ismeretek
Tematikai egység

Előzetes tudás
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2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus
létrehozása
Az

operációs

rendszer

alapvető

funkcióinak

ismerete

és

alkalmazása.

Szövegbevitel billentyűzetről.

A

tantárgyhoz Szöveges
(műveltségterülethez)
Szövegműveletek

dokumentumok

létrehozása,

mentése.
végrehajtása.

kapcsolható fejlesztési Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés alapfogalmainak
ismerete.
A
leggyakoribb
karakterés
bekezdésformázások
önálló
végzése.
Szövegműveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása. Szöveg javítása.
Karakterformázás.
Bekezdésformázás.
Szöveg
kijelölése,
másolása,
mozgatása,
törlése.
Rajzos-szöveges
dokumentumok
létrehozása,
átalakítása,
formázása,
mentése.
Rajzok készítése. Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. A vágólap használata.
A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak megismerése, az
egyes
jellemzők
módosítása.
Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok
elkészítése.
Szöveg
mentése
különböző
formátumokban.
Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak
beállítása. Táblázatformázás. A helyesírás ellenőrzése.
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a
dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció beállítása.
Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. A blog megismerése,
használata. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása.
Digitális képek alakítása, formázása. A digitális képek jellemzőinek megismerése. Képszerkesztő program
használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás.
Kulcsfogalmak/

Szövegegységek,

multimédia,
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prezentáció,

dia,

diavetítés.

Szöveg, digitális kép, weblap, blog.

fogalmak

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás,

Tematikai egység

információmegjelenítés
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Példák
megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő használatára

Előzetes tudás

vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A térképhasználat alapjainak
ismerete.

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök
megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba rendezése. Néhány

kapcsolható fejlesztési

közhasznú információforrás használata. Adatkeresés digitális tudásbázis-

feladatok

rendszerben. Térképhasználati ismeretek alapozása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat fogalmának
megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök használata.
Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése.
Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program használata.
Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi életben.
Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. Cellahivatkozások
használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás fogalma.
Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak értelmezése.
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Digitális tudástárak megismerése. Online tudástárak
használata. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek. Adatok
megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése.
Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása.
Térképhasználati alapismeretek. Útvonalkeresők, térképes keresők használata. Térképhasználati ismeretek
felhasználása, keresése az interneten.
Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, koordináta,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

útvonalkereső.
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány,
munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és abszolút hivatkozás,
képlet, függvény, diagram.

Tematikai egység

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és
eszközök kiválasztása

Órakeret
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ebből: 15

Az információ felismerése, kifejezése. Az információforrások ismerete. Az
Előzetes tudás

algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre bontása
önállóan vagy tanári segítséggel.
Információ gyűjtése, feldolgozás. A problémamegoldás lépéseinek ismerete és

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)

ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási
lehetőségeinek megismerése.

kapcsolható fejlesztési

Az algoritmus-leírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra

feladatok

értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő
eszközök megismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
oldal 750 / 830

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A problémamegoldáshoz szükséges
információ gyűjtése, felhasználása. Jelrendszerek ismerete. Az algoritmus informatikai fogalmának
megismerése. Problémák algoritmusainak megtervezése. A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos
szemléltetése, értelmezése. Folyamatábra készítése.
A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése. Az algoritmus-leírás
eszközeinek és módszereinek megismerése. Egyszerű algoritmusok készítése.
Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmustervezés, különböző
megoldási lehetőségek tanulmányozása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási
lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban.
Kulcsfogalmak/

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, vezérlés.

fogalmak

Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesztelés.

13. évfolyam

Tematikai egység

Előzetes tudás

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

Órakeret
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3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés

ebből: 24

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások leírásainak
használata. Alapvető matematikai műveletek. Síkgeometriai ismeretek.

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)

Algoritmuskészítés és megvalósítás. A kész programok kipróbálása.
Vezérlésszemléletű problémák megoldása.

kapcsolható fejlesztési
feladatok

Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen.
A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.
Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a végeredmények megjelenítése. Elemi
és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése.
Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási készségek
fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás folyamatának értelmezése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. Az alulról felfelé építkezés elve, a
lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, kimenő adat.

4. Infokommunikáció

Órakeret
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4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések
megfogalmazása tanári segítséggel.
Előzetes tudás

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata.
Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus katalógusban
való visszakeresése.

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés
pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata.

kapcsolható fejlesztési

Hatékony információ-keresés, a legfontosabb információk megtalálása, a hiteles
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és nem hiteles információk megkülönböztetése, kritikus információkezelés, a
tartalom-előkészítés publikálásra.

feladatok

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkhasználat,
portálkeresés. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok ismerete. Keresőkérdések
megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.
Összetett keresések űrlapok segítségével, tematikus és kulcsszavas, több keresési szempont egyidejű
érvényesítése, űrlapkitöltés.
A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Irányított információkeresés eredményének értelmezése.
Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása. A keresés céljának leginkább
megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos információszerzés. Releváns információk kiszűrése a
kereső által megtalált adathalmazból. Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata,
szelektálása. Helyi könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. Információelemzés a hitelesség
szempontjából. Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása.
Információforrások irányított kiválasztása. Konkrét információforrások használata. Hírportálok.
Dokumentumkészítés nyomtatáshoz és webes publikáláshoz. A közlésre szánt szöveges és képi
információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások. A webes
publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése nyilvános tárhelyre. A
publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés,
kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. Keresés, letöltés,
publikálás, hitelesség, űrlap.

Tematikai egység

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs
formák

Előzetes tudás

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép alapvető
használata, böngészőprogram ismerete.

A tantárgyhoz

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata. Saját e-

(műveltségterülethez) mail cím készítése. Netikett-ismeret.
kapcsolható
A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Információküldés és -fogadás. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközökkel.
A levelezőrendszerek alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím létrehozása.
Üzenetküldés, fogadás, válasz, levéltovábbítás, mellékletek csatolása.
A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. A kommunikációs célnak
megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti
kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A virtuális tér közlekedési szabályai. A kommunikációs
médiumok és szerepük.
Felelős magatartás az online világban. Netikett. A kommunikáció írott és íratlan szabályai. Adatvédelem, az
információmegosztás etikai kérdései. Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, másolat, rejtett
másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, netikett. Kommunikációs
modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommunikáció, adatvédelem.
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Tematikai egység

4.3. Médiainformatika
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD-, DVD-használat. A

Előzetes tudás

böngészőprogram a gyakorlatban, fontosabb portálok.

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média elérése,
információletöltés a számítógépre, információ értelmezése.

kapcsolható fejlesztési
feladatok

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, önálló és kritikus attitűd
kialakítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Weboldalak megtekintése, mentése.
Szöveg, kép mentése weboldalról.
Hang-, képanyagok, videómegosztó rendszerek keresése. Elektronikus könyvek keresése, olvasása.
Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú adatbázisok használata.
Oktatóprogramok használata.
A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a megismerési
folyamatban.
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Az internet, a televízió, a rádió használata.
Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. Képek, zenék,
filmek az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanyagok az interneten. Internetes térképek keresése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

Elektronikus média, videómegosztás, elektronikus könyv, médiatár, oktatóprogram.
Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, hangoskönyv,
információmegosztó portálok.

5. Az információs társadalom

Órakeret
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5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása.
Előzetes tudás

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges
meghibásodások.
Az infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok
megfigyelése.
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. Az adatvédelem

A tantárgyhoz

érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az informatikai eszközök etikus
használatára vonatkozó szabályok megértése, etikai és jogi kérdések tisztázása.

(műveltségterülethez)
Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.
kapcsolható fejlesztési Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása. Az
feladatok
információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk
lehetőségei. Az információforrások hitelességének értékelése. Viselkedési
szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az informatikai biztonság kérdései. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme.
Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése. Adatvédelemmel
kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése.
Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és következmények
megismerése, azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak megismerése.
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. Szerzői joggal
kapcsolatos alapfogalmak megismerése. A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése,
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értelmezése.
Információforrások gyűjtése. A felhasznált információforrások feltüntetése a saját dokumentumban. Az
információ hitelességének kritériumai és ellenőrzési lehetőségei. A megbízható információforrások
ismerete.
Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései. Szabadon vagy korlátozottan
használható programok. A programhasználattal kapcsolatos jogok és kötelességek.
Az információ értékként való kezelése, megosztása.
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

információ, információforrás, hivatkozás.
Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ,
információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, ingyenes
szoftver, korlátozottan használható szoftver.

Tematikai egység

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények

Előzetes tudás

megfogalmazása.

A tantárgyhoz

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének

(műveltségterülethez) felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése.
kapcsolható
Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelembevétele, a kritikus
fejlesztési feladatok
szemléletmód kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. A globális információs
társadalom jellemzői. Az elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi életben. Az eszolgáltatások használatának célirányos megismerése. Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak
megismerése. Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a szolgáltatások igénybevétele,
használata, lemondása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, azonosító,
jelszó.

Órakeret

Tematikai egység

6. Könyvtári informatika

Előzetes tudás

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek
és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. Betűrendezés.

A tantárgyhoz

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző

6

(műveltségterülethz) információforrásoknak az önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű
kapcsolható
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai könyvtár eszköztárának
készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc ismeretében.
Könyvtári szolgáltatások
A hagyományos és az új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. A könyvtár
alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus funkciójának megértése. Katalógusrekord (-cédula)
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adatainak értelmezése.
Könyvtártípusok, funkcionális terek
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus jellemzőinek
megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének
megismerése. A nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. Önálló eligazodás a települési
közkönyvtárban.
Információkeresés
Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett keresőkérdés
megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi elektronikus könyvtári
katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és bibliográfia segítségével.
Dokumentumtípusok, kézikönyvek
Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek
megállapítása; csoportosításuk.
A nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a közhasznú információforrások és az ismeretterjesztő művek
típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata.
Forráskiválasztás
A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított kiválasztása. A
könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő feladatok.
Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. Saját
gondolatok elkülönítése a másokéitól. A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb
adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével.
Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz.
Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon,
szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó,
szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalomjegyzék.

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör feldolgozásának végére
ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni; tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani,
fájlt keresni; segítséggel tudjon multimédiás oktatóprogramokat használni; tudjon
az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait; ismerje egy vírusellenőrző program kezelését.
A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör feldolgozásának
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus, a
13. évfolyam végén

eredményeképpen ismerje meg a különböző informatikai környezeteket; tudja
használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
A tanuló az „Alkalmazói ismeretek” témakör feldolgozásának végére ismerje a
szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a leggyakoribb
karakter- és bekezdésformázásokat; használja a szövegszerkesztő nyelvi
segédeszközeit; ismerje egy bemutató készítő program egyszerű lehetőségeit,
tudjon rövid bemutatót készíteni; ismerje fel az összetartozó adatok közötti
egyszerű összefüggéseket; segítséggel tudjon tantárgyi, könyvtári, hálózati
adatbázisokat használni, ezekben keresni; tudjon különböző dokumentumokból
származó részleteket saját munkájában elhelyezni, dokumentumokba különböző
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objektumokat beilleszteni; tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó
dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; tudjon egyszerű táblázatot
létrehozni; ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit.
A tanuló a „Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel” témakör
feldolgozásával legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges
információt; ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan
vagy segítséggel algoritmust készíteni; lássa át a problémamegoldás folyamatát;
ismerje és használja az algoritmus-leíró eszközöket; legyen képes meghatározni
az eredményt a bemenő adatok alapján; legyen képes tantárgyi szimulációs
programok használatára.
A tanuló az „Infokommunikáció” témakör feldolgozásának végére legyen képes a
böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes tanári segítséggel
megadott szempontok szerint információt keresni; legyen képes a találatok
értelmezésére; legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;
legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; legyen képes az
interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett szabályait, legyen képes
előkészíteni az információt weben történő publikálásra; tudja megkülönböztetni a
publikussá tehető és védendő adatait; használja a legújabb infokommunikációs
technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló az „Információs társadalom” témakör feldolgozásának végére ismerje az
informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel
kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható
lehetőségeket; ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó
szabályokat; szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban
való feltüntetésében. Ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel
kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó
veszélyeket és következményeket; ismerjen megbízható információforrásokat;
legyen képes értékelni az információ hitelességét; ismerje az informatikai eszközök
etikus használatára vonatkozó szabályokat; ismerje az információforrások etikus
felhasználási lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök használatának az
emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; ismerjen néhány elektronikus
szolgáltatást, legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára,
lemondására.
A tanuló a „Könyvtári informatika” témakör feldolgozásának eredményeképpen a
különböző konkrét tantárgyi feladataihoz legyen képes az iskolai könyvtárban a
megadott forrásokat megtalálni, további releváns forrásokat keresni; konkrét
nyomtatott és elektronikus forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges
információkat; a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes
önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a választott
forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; képes
alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata,
szövegalkotás); egyszerű témában képes az információs problémamegoldás
folyamatát önállóan végrehajtani.

Testnevelés és sport

oldal 756 / 830

A testnevelés és sport műveltségtartalma mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához
szükséges

ismereteket, a

mozgásos

tevékenységekhez tartozó

kompetenciákat.

Cél

az

önálló

felelősségvállalásra nevelés; a munkapiaci integrációhoz, a munkabíráshoz szükséges készségek
fejlesztése; a tanulás és a mozgás helyes arányának tudatosítása; továbbá egy (vagy több) rekreációs
terület választása a személyes preferenciák és a megszerzett ismeretek alapján. Ebben az életszakaszban
a tanulók már rendelkeznek a civilizációs betegségek alapvető ismereteivel, felismerik azokat, s van
tudomásuk a megelőzés módjairól.
A diák felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan befolyásoló események fontosságát. A
kerettantervben megjelenő mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében a tanulónak
inkább a változó körülményekhez való alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukciós képessége
kerül fejlesztésre. A mozgás örömforrás, remek lehetőség az ötlet- és élményszerzésre, a felszabaduló
endorfin serkenti a jókedvet. A különböző testgyakorlatok hozzájárulnak a közös és az egyéni érdekek
határozottabb képviseletéhez, a diákoknak közös kalandokban lehet részük, kikapcsolódnak, levezetik a
feszültséget, formálják a testüket. A rendszeres mozgás további előnyökkel jár a párválasztás, a baráti kör
kialakítása és az önmegvalósítás területén.
Ideális esetben a középfokú tanulmányait befejező fiatal mozgáskommunikációja sokoldalú, az iskolai
testnevelésórákon tanult különböző testgyakorlati technikákat be tudja mutatni, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteit alkotó módon tudja felhasználni, rendelkezik az egyéni és
társas játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretekkel.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros tanulást. Az
egységesség és differenciálás elvét a legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei: a tanulói
képességek különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A
fejlesztőmunka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető egyéni tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési
folyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás javítja a motorikus tanulás,
egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban zajló fejlesztés hatásfokát is.
A testnevelési oktatás részét képezi az élettani, az anatómiai, illetve a sporttörténeti oktatás, mely alapot és
lehetőséget teremt a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint támogatja a
demokráciára való nevelést és az erkölcsi nevelést. A tanulók átlátják a kultúra és a testkultúra
kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai fejlődéssel összhangban,
az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek és a mozgásműveltség fejlesztésének
módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésének lehetőségeit. Az alternatív, szabadtéri sportok
kapcsán megfelelő hangsúlyt kap a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. A kerettanterv alapján
megfelelően kivitelezett testnevelés-oktatás elegendő információval látja el a diákokat az élethosszig tartó
mozgásgazdag életmód felelős kialakításához – kiteljesedik az önértékelés. Ez az információs bázis
természetesen rugalmasan bővíthető. Kialakul a társas viszonyokba ágyazott személyes identitás, és
képessé válnak a fiatalok arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A
közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság.
Célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása, már feltűnnek a szakképzés
előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ebben a
szakaszban az oktatás a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés
elvének szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek
elsajátítása ebben az életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja, hogy a tanulók
képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító
tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját, véleményüket artikuláltan, határozottan fejtsék ki az
egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott segítségadás során.
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A sikeres interperszonális interakciók érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az általánosan
elfogadott magatartási normák megértése, ami a szociális és állampolgári kompetencia fejlődésének kulcsa.
E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és
megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia
kell kezelni és megosztani másokkal a stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a
személyes, a társas és a szakmai információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják szervezni a
megfelelő edzettségi szint eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és információval való
hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyamatának és szükségleteinek
ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését és az akadályok megszüntetésének képességét az
eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez jelenti az új tudás és készségek megszerzését,
feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását. Ennek birtokában a tanulók
felfedezik, hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építve a
tudásukat és készségeiket helyzetek sokaságában tudják hasznosítani.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, mely feltételezi az egyéni és
csapatmunkára való képességet is. Kialakul az egyén saját erős és gyenge pontjai megítélésének
képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és adott esetben vállalni. A
mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sporttevékenysége az iskolai rendezvényeken, bajnokságokon, a
diák-sportegyesületekben és a versenysport színterein zajlik. A tehetséggondozás fő feladata a talentum
erős oldalának fejlesztése megfelelő szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve
a támogató légkör biztosítása az intézményen belül, valamint a kapcsolatban álló partnereken keresztül.
12-13. évfolyam
Tematikai egység

Sportjátékok

Órakeret 40/37

A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a korábban elsajátított
technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete
és alkalmazásuk.
Előzetes tudás

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és

A
tantárgyhoz minőségi növelése.
(műveltségterülethez)
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
kapcsolható fejlesztési eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
feladatok
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Természetismeret

Legalább két sportjáték választása kötelező.

(fizika):

mozgások,
ütközések,
gravitáció, forgatónyomaték,
pályavonal, hatás-ellenhatás.

MOZGÁSMŰVELTSÉG
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Általános feladatok
Az önszervezés gyakorlása
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A
közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védekezés
megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó
megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok megoldása –
melyek során fontos az egyéni és a társas döntéshozatal -, a sportszerűség,
tolerancia és empátia szem előtt tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések,

berendezések

önálló

használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készségszintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy
indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő
gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban a szabályok engedte
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása.
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra
vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb
megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai
és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése.
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai.
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az
elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel
használatával is.
Az eredmény jelzésében
jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat.
Versenyhelyzetek

és

egyszerűsített

A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése
osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal, kisebb taktikai egységekbe
ágyazottan - különféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás,
kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetekben, támadó,
védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen átadási formák,
lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy kosárra dobás.
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló és
kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
A lényeges védekezési formák – terület-védelem, emberfogásos
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban és
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védekezésben.
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos
létszámú taktikai szituációban.
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék).
Matematika: térgeometria –

Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása

gömbtérfogat;
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal, kisebb taktikai számítás.

valószínűség

egységekbe ágyazottan.
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek.
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan
végrehajtva.
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása
rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.
Taktikai továbbfejlesztés
Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból való
támadások.
A

támadó

taktika

posztonként

történő

alkalmazása,

játékszituációk

ismétlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen.
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtása
6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén.
Természetismeret (biológiaegészségtan): érzékszervek

Labdarúgás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő külön-külön
hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes működése.
befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és mélységben zavaró
ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás.
Pontos cselezések, szerelések alkalmazása a játékban.
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazása, a labda
céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott
labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások
különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok
betartása mellett.
Taktikai továbbfejlesztés
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése.
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.

és

nagyobb

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és a csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során.
Röplabdázás
A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a
labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé
helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs testi
kontaktus.
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék
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és

együttes

elérése érdekében,
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása
helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból.
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel
egyaránt.
A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű
labdákkal, technikai kombinációkkal.
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is.
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése.
„Röptenisz”, szabadon választott
meghatározott érintéssel.
Taktikai továbbfejlesztés

vagy

Védekezések
különböző
állásrendek
alapvédekezési forma megtanítása.

megkötött

szerint,

érintéssel,

a

csak

csillagalakzat,

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása.
Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett
labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék megtanítása,
helytartási szabály betartása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó,
kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban.
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra
épülésének megértése.
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása.
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A sportjátékok transzferhatásának felismerése

és

a

lehetséges

összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti
ismeretek,
tájékozottság a témában.
A

személyes

biztonság

és

érdekességek
társak

játékszituációkban,
a
döntésekben
fontosságának tudatos képviselete.

iránti

biztonságának
pedig

a

érdeklődés,
védelme

a

baleset-megelőzés

A sport és a környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási
felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált
taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló
játék.

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
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A
differenciáltan
összeállított
gyakorlatok
bemutatása
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Előzetes tudás

Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei.
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
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átlagos

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során, a már ismert és új
elem- és motívumkapcsolatokkal is.
A

tantárgyhoz

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének
minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban,

(műveltségterülethez)
versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek
kapcsolható fejlesztési
figyelembevétele.
feladatok
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú
kommunikáció fejlesztése.
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, könnyed,
plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

MOZGÁSMŰVELTSÉG

Természetismeret (fizika):

egyensúly,
mozgások,
gravitáció,
szabadesés,
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal történő szögelfordulás.
ismétlése.
Természetismeret (biológiaAlkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése

egészségtan):
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem az izomműködés élettana.
változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az aktív
és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása.
8-16

ütemű

gimnasztikai

gyakorlatok,

egyidejű

mozgáskapcsolatok,

aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában,
gyakorlatsorok összeállításában.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan,
egyénre szabottan.
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching
gyakorlatokkal.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével.
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel.
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben,
fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban.
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést
követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott egy szeren, a korábbi
követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik választott
szeren új mozgásanyag tanulása, gyakorlása.
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Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejállás,
kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak mozgásos
gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző irányokba,
gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, fejenátfordulás,
kézenátfordulás
átterpesztések,

oldalt, kézenátfordulás, vetődések, átguggolások,
lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az

alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének
és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan.
Talajtorna gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az
elemkapcsolatokban, sorozatokban.
Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás,
válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismétlések
során.
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása cselekvésbiztos
szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasználásával, a szükség
szerint beépített segítségadást tartalmazva.
Szertorna-gyakorlatok
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a
variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi
továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik.

fokának

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz,
oldaltámaszok,
lebegőtámasz,
lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés,
alaplendületek
támaszban
és
felkarfüggésben,
beterpesztések,
terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe,
felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás,
kanyarlati leugrás.
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos
fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, billenés,
támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg,
hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, húzódástolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, leterpesztés
hátra.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára

Művészetek:

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, fogalma.
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba,
fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás
egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe,
pedzés,
lendület
előre-hátra
függésben,
támaszban
lendület
lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben,
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az

esztétika

térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támaszból
átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe,
leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor,
együttes bemelegítés az önálló mozgássorral.
Célszerű gyakorlási
önállóan.

és

gyakorlásszervezési

formációk

működtetése

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás
beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása.
Ritmikus gimnasztika
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő
eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, forgásbiztonság
kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék továbbfejlesztése, lehetőség önálló
zeneválasztásra, a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló
bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz,
páros és csoportos interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek és fő mozgások alapformái
ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása.
Kötélgyakorlatok gyakorlása
Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások
közben, kötélforgatások test körül és köré, kötélmozgatások egy kézzel,
kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban.
Karikagyakorlatok gyakorlása
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és
átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben,
karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.
10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene
ritmusának, dinamikájának megfelelve.
Ének-zene: tempó, ritmus.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
romantika,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és Művészetek:
modernitás.
rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által:
testtartás, mozdulatok
egymással.

precíz végrehajtása, szinkron a zenével és

Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges
optimális tanári irányítással.
Aerobik-bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel

egy

csoportos

aerobikgyakorlatban

az

szabályoknak megfelelően.
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egyszerűsített

Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi személyi és
tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely mozgásanyaga a
Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Sporttáncok gyakorlása
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, illetve ehhez
a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, electric boogie,
salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, modern, swing stb.)
mozgásrendszerének iskolai alkalmazása a helyi lehetőségek szerint, a
helyi
tantervben
rögzítetten
előkészítő
tréning,
motívumok,
motívumkapcsolatok, koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendszere.
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás, vagy keringő (esetleg mindkettő) – 56 motívumból álló rövid
koreográfia megtanulása és ismétlése, bemutatása.
Néptánc gyakorlása
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai a Tánc
és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint.
Egy dunántúli, vagy alföldi, vagy erdélyi (esetleg a felsoroltak közül több)
tánctípus motívumai és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása,
előadása.
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek
alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzített –
mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások
tanítása.
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és harmonikus esztétikájának
az átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek
szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, esetleg
sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, egyéni és
helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív megoldások
keresése.
A társak és a csoport irányítása a csoport
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése.

közös

érdekeinek

Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel a
sportrendezvények, bemutatók szervezésében.
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas
talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc.
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Tematikai egység

Atlétikai jellegű feladatok
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Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérkezés

Előzetes tudás

az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.
Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában.
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és
önálló gyakorlása révén.
A
tantárgyhoz A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályainak
(műveltségterülethez)
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása.
kapcsolható fejlesztési Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
feladatok
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása,
beépítése a döntéshozatalba.
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásának
tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

MOZGÁSMŰVELTSÉG
Futások
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás

Természetismeret
egészségtan):

(biológia-

szénhidrátlebontás.

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A
kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű Természetismeret (fizika):
végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapatban hajítások, energia.
4x50-100

m-es

váltók

alakítása,

versenyzés.

A

gátvételi

technika
Történelem,
állampolgári

alkalmazása magasabb akadályon, gáton 34 lépéses ritmusban.
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás

társadalmi
ismeretek:

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika olimpiai eszme. Az
kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez szükséges tempó és olimpiák története
irambeosztás

megválasztásában.

Állóképesség-fejlesztő

módszerek

rendszeres alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. Az
állóképesség-fejlesztő eljárások önálló gyakorlása.
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások
megtalálása.
Ugrások
A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása.
Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg kialakított
nekifutással

versenyszerű

végrehajtás.

Közreműködés

versenyek

lebonyolításában.
Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses
sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító
végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról.
Dobások
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes
lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül.
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és
Az

újkori

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási szögre,
sebességre és magasságra törekvés.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére való törekvés, a siker
átélése, a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmazkodás,
korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, hasmánt- és
floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyzőkönyvvezetés.

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
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Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Előzetes tudás

Az adott alternatív sportmozgáshoz
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.

szükséges

edzésmódszertani

és

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, csoportos
mozgásformák.
A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági, élettani,
edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas
A
tantárgyhoz vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok megszerzése. A
(műveltségterülethez)
testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai létesítményen
kapcsolható fejlesztési belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A
feladatok

felnőtt kor sportos életviteléhez újabb sportágak megismerése, családi és
csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és rendezési
ismeretek megszerzése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Természetismeret
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági egészségtan):
mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
élettan.
A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi tantervben
választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, edzési és
versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, technikák és
veszélyek kezelése.
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erőivel
-

játszóterek,

szabadidő-központok

bevonása,

az

adottságok

kihasználásával
jégpálya
készítése.
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedésoldal 767 / 830

(biológia-

biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva.
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a
tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia-, a vízhasználat,
a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás
területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való
felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok
átadása. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos,
kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése.

kreatív,

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek
a környezet adta kihívások legyőzése).
Egyszerű (akár saját készítésű)
mozgásformák elsajátítása.

eszközökkel

szerény

térigényű

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben
kidolgozott alternatív sportok területén.
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sportolás
során.
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata
kialakítása.
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra,
vándortábor stb.).
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének ismerete.
Kulcsfogalmak/

Rekreáció,

fogalmak

példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.

Tematikai egység

Előzetes tudás

A

tantárgyhoz

(műveltségterülethez)
kapcsolható
feladatok

fejlesztési

edzettség,

fittség,

jó

közérzet,

teljesítőképesség,

Önvédelem és küzdősportok

újrahasznosítás,
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Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a félelem
leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. Küzdő
típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, különös
tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A
közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

MOZGÁSMŰVELTSÉG
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: ókori

Tolások-húzások, változó testrészekkel, testhelyzetekben.

olimpiák, hősök, távol-keleti
kultúrák.

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
oldal 768 / 830

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások.
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák,
leszorítások alkalmazása.
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A korábban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok, testsúlyáthelyezések,
irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai).
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás
ismerete, megértése és alkalmazása.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának
képessége.
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése.
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége.
Kulcsfogalmak/

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes küzdelem,

fogalmak

agresszió, önuralom, sportszerűség.

Tematikai egység

Egészségkultúra és prevenció
Rendeződő egészségtudatosság,
életmód érdekében.

Előzetes tudás
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döntésképesség az egészséges, aktív

Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét
megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása.
A gerincvédelmet érintő jártasság minden tanult feladat megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzdelemben.
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós
és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővítéséhez és

A

tantárgyhoz

szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához szükséges készségek
és kompetenciák továbbfejlesztése.

(műveltségterülethez)
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő
kapcsolható fejlesztési
jelentősége.
feladatok
Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreációra
kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése.
A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré szervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
oldal 769 / 830

Természetismeret (biológiaegészségtan):
anaerob

MOZGÁSMŰVELTSÉG
Bemelegítés

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegoldásai, terhelés, az idegrendszer
kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés, szervezés, levezetés, működése,
a
keringési
értékelés megvalósítása.

rendszer

működése,

A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez glikolízis, terminális oxidáció.
kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgásainak
Természetismeret (fizika):
elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt.
egyszerű gépek, erő, munka.
Edzés, terhelés
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól
szervezettség,

a

felesleges

állásidők

kiküszöbölése,

szükséges

mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség,
gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya.
Főbb témák:
Kondicionális

és

koordinációs

képességfejlesztés

tervezése

és

megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban, eszközök
nélkül és különböző eszközök segítségével.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének
becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Lehetséges
hagyományos
és
alternatív
eszközök:
pulzusmérő,
mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag,
gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek.
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos,
ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok.
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatása
és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása.
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai.
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése.
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális
és koordinációs képességfejlesztés.
Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a
biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat
kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az
ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás
kedvező hatása a káros szenvedélyek megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó módszerek
tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test- és lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a
helyi lehetőségek és programok szerint.
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesztése a
helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét sportági
jelleggel).
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése.
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások
ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete.
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges
alvásban.
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete.
Sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása, a sérülttel való helyes
bánásmód ismerete.
A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a gerinckímélet
lényegének ismerete.
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a másik
ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés.
Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös élmény, az
egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésének egymást
erősítő igénye (motiváció).
A
tudatos
terhelésen,
teljesítményfejlesztés.

méréseken,

önkontrollon

alapuló

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses,
tartós

és

ellenőrző

módszer,

terhelés-pihenés

egyensúlya,

stressz-

és

feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet.

Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a
játékban, játékvezetésben.
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimulálva a
valódi játékszituációkat.
Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerepnek való
A fejlesztés várt megfelelés.
eredményei a két A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfogalmazása.
évfolyamos ciklus A másik személy miénktől eltérő szintű játéktudásának elfogadása.
végén

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szolgáló
mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli és
dinamikai sajátosságok megjelenítése.
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás koordinált
irányítása.
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorlása, bemutatása.
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése.
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Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A torna
versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek fejlesztési
lehetőségeinek ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő

gyakorlatok

ismerete,

a

célnak

megfelelő

kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, biztatás.
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja.
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása más
mozgásrendszerekben.
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete.
Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés és az izom-előfeszítések
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A

helyi

tantervben

kiválasztott

sportmozgás

végzése

elfogadható

cselekvésbiztonsággal.
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gördülés
esetén.
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak
ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló- és földharcban.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Tudatos
védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete,
pontos gyakorlása, értő kontrollja.
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.
Osztályközösség-építés
A szakközépiskolák érettségi vizsgára felkészítő, 12–13. évfolyama számára készített osztályfőnöki program
célja, hogy útmutatást adjon az iskolák (és a pedagógusok) számára az (osztály)közösség kialakulásának
elősegítésére, felgyorsítására a tanulás sikeressége érdekében.
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Az egy osztályban tanuló diákok közötti, olykor igen jelentős különbségek miatt ez kihívás lehet – törekedni
kell a számos helyről érkező, sok esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók
integrálására. A másik cél az, hogy az osztályfőnöki óra keretében lehetőség nyíljon a tanulókkal azoknak a
kérdéseknek az alaposabb megbeszélésére és megvitatására, amelyekre a szaktárgyi órákon nem minden
esetben jut idő. A témák feldolgozása hozzájárulhat a tanulók eligazodásához az ún. „mindennapi
kérdésekben”, aktualitásokban. Az órákon a szemléletformálás mellett jelentős hangsúlyt kaphat a
tanulással kapcsolatos motiváció erősítése, az érdeklődés felkeltése.
A program elvégzése lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális (az
adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése mellett maguktól a tanulóktól
kaphassanak komplexebb információkat. Ez elősegítheti az idő előtti iskolaelhagyók számának, a tanulási
kudarcok magas arányának a csökkenését.
Célravezető, ha a programot (de legalábbis annak számottevő részét) az osztályfőnök vezeti le. Míg a
szaktantárgyak esetében elsősorban a közismereti tananyag elsajátítása áll a középpontban, itt a hangsúly
azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésén van, amelyek erősíthetik e tanulók beilleszkedését az iskolai
közösségbe. A cél alapvetően az, hogy az egy osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget alkossanak,
mert ennek a kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók iskolával és
tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak.
12. évfolyam

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret

Osztályközösség-építő program
Minden

téma

esetében

célszerű

36
a

tanulók

előzetes

tudáselemeinek

azonosítását elvégezni.
A tanulás tanítása 1. (A téma feldolgozásához javasolt órakeret: 6 óra.)
Az iskola és a tanulás szerepe – az élethosszig tartó tanulás eszméje (2 óra).
Ünnepek a társadalomban és a családban (2 óra).
Helyi társadalom és intézményei/civil szervezetek, helyi média/ (2 óra).
Lokális politikai infrastruktúra/önkormányzat, képviselők, pártok/ (2 óra).

A
tantárgyhoz Egészséges életvitel/életmód kérdései/ (2 óra).
(műveltségterülethez)
Gazdaság, munkaerő-piac (2óra).
kapcsolható fejlesztési Munkavállalás és erkölcsi dilemmák /a fehér és a fekete gazdaság szerepe/ (2
feladatok
óra).
A munkanélküliség és az alulképzettség összefüggései (2 óra).
Álláskeresési technikák (4 óra).
Fenntartható fejlődés – helyi szintű környezetvédelem (2 óra).
Konfliktusok és megoldásaik (2 óra).
Szabadon tervezhető órakeret: (6 óra).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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A tanuló:
– ismerje fel a tanulást támogató módszertani megoldások fontosságát;
– ismerje fel az egyéni és társadalmi szintű tanulás fontosságát;
– ismerje a legfontosabb ünnepek tartalmát és jelentőségét;
– alkosson világos képet a helyi politika és média világáról és működéséről;
– ismerje fel az egészséges életvitel fontosságát;
– ismerje fel a fekete gazdaság és a korrupció kedvezőtlen társadalmi/gazdasági következményeit;
– sajátítson el alapvető álláskeresési technikákat;
– szerezzen gyakorlatot a konfliktusok kezelésében.

13. évfolyam
Órakeret

Tematikai egység

Osztályközösség-építő program

Előzetes tudás

Minden téma esetében célszerű a tanulók előzetes tudáselemeinek az
azonosítását elvégezni, valamint az előző évben tanultakat feleleveníteni.

31

Tanulás tanítása 2. (A téma feldolgozásához javasolt órakeret: 6 óra.)
Életpálya-építés, karriertervezés (4 óra).
Társadalmi normák és a deviáns magatartás (2 óra).
Tudatos vásárlási/fogyasztási szokások és az ökológiai lábnyom (2 óra).
Helyi hagyományok, népszokások, hungarikumok (2 óra).
A családi gazdálkodás tervezése (2óra).
A
tantárgyhoz Tanulási stratégiák az érettségire (együtt vagy külön? –tanulóközösségek előnyei
(műveltségterülethez) és hátrányai) (2 óra).
kapcsolható fejlesztési A társadalmi integráció/kohézió (az együttélés dilemmái –többség/kisebbség) (2
feladatok
óra).
Házasság, család, gyermekvállalás (demográfia mikro és makro szinten) (2 óra).
Férfiak és nők a társadalomban (a hagyományos nemi szerepek változásai) (2
óra).
Mit gondolunk a műveltségről? (általános műveltség – az iskolai tudás dillemái) (2
óra).
Szabadon tervezhető órakeret: (3 óra).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A tanuló
– ismerje fel a tanulást támogató módszertani megoldások fontosságát;
– legyen képes saját tanulásának megszervezésére, a tanulási környezet kialakítására;
– legyen képes különféle információ-források használatára az eredményes tanulás érdekében;
– legyen tisztában a normakövető és normaszegő magatartási mintákkal;
– ismerje fel a tudatos fogyasztás és vásárlás társadalmi szintű hasznosságát;
– legyen képes reális családi költségvetés megtervezésére;
– ismerje fel a társadalmi kohézió erősítésének szükségességét, és az ehhez szükséges eszközöket;
– rendelkezzen reális elképzelésekkel a családtervezésről;
– legyen tisztában a műveltség összetevőivel és azok fontosságával.
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SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAMOK - KÖZISMERETI TANTÁRGYAK
Kommunikáció és anyanyelv
A Szakképzési Hídprogram a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles
korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok képzését teszi lehetővé.
Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása,
de legalább a munkavállalásra felkészítés a rész-szakképesítés megszerzése lehetőségének biztosításával.
E cél eléréshez elengedhetetlen a tanulók kommunikációs és anyanyelvi képességeinek és ismereteinek
fejlesztése.
Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a
társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben. A társadalmilag elfogadott kommunikációs formák,
viselkedésminták megismerése és használati módjuk elsajátítása nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A
NAT-ban is megfogalmazott nevelési célok elérésében elsőrendű szerepe van ennek a területnek, hogy a
tanulók önismerete, erkölcsi magatartása,
elkötelezettségük megfelelően alakuljon.

felelősségvállalása,

jövője,

szakmai

pályája

iránti

A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, helyesírás,
olvasás és kommunikáció. A program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti,
irodalmi tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, érzelmi intelligenciájuk fejlődjön. Mivel a Szakképzési
Hídprogramba kerülő fiatalok nagyon különböző tudásszinttel és képességekkel rendelkeznek (az A és B
változat óraszám különbségei is ezt veszik figyelembe), különösen fontos, hogy egy bementi mérés során
tisztázzuk, hogy az egyes tanulóknak mely területeken és milyen mértékű fejlesztésre van szüksége. Ebben
a képzésben elkerülhetetlen az egyénre szabott fejlesztés. Általában jellemző, hogy az olvasás, fogalmazás,
kommunikáció terén alapvető hiányosságaik vannak a tanulóknak. Minden tanévet záró méréssel fejezünk
be, ahol lehetőség van az egyéni fejlődések nyomon követésére, értékelésére.
A Szakképzési Hídprogram kommunikáció és anyanyelv kerettanterve igazodik a felső tagozatos
kerettanterv anyanyelvi részéhez. Az alábbi öt területre koncentrálja fejlesztést:
Kommunikáció - önkifejezés, együttműködés, alkalmazkodás: Alapvető fontosságú terület a hétköznapi
életben, a tanulásban, a szakma kiválasztásban, a munkában. Az életben való sikeres eligazodáshoz a jó
önkifejezés, mások megértése, a szituációk helyes értelmezése, a normákhoz való igazodás
elengedhetetlen. Ezért szerepel ez a terület nagy óraszámban a tervezetben. Ide tartozik a verbális és
nonverbális kommunikáció, a meggyőző kommunikáció eszközeinek elsajátítása, a kulturális szignálok
használata, tömegkommunikáció mechanizmusainak megismerése, működésének megértése. A hivatali
kommunikáció, munka világában szükséges kommunikáció jellemzőinek megismerése, a megszerzett tudás
alkalmazása. Ugyanakkor ez a terület szorosan kapcsolódik a többi részterülethez, hiszen a kommunikáció
sokszor összekapcsolódik az olvasással, írással.
Olvasás –szövegértés: Nagyon fontos a biztos értő olvasás elsajátítása: hangos és néma olvasás, a
különféle olvasási stratégiák megismerése, gyakorlása. Az olvasott szöveg megértése alapvetően fontos a
szakma tanulásához is. A lényegkiemelés, az információk azonosítása, kérdések megfogalmazása,
szövegek szerkezeti elemekre bontása (bekezdés, tételmondat, új és régi információk, kapcsolóelemek)
alapvető elemei a szövegértésnek. Ebben a részben van mód arra is, hogy megismerkedjenek a munka
világának szövegműfajaival (pl. álláshirdetés, munkaszerződés, munkaköri leírás stb.).
Írás - szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás): A szóbeli és írásbeli önkifejezés, véleménynyilvánítás
alapvető szabályainak, műfajainak megismerése és gyakorlása zajlik ebben a témakörben: fogalmazás, az
írásművek részei, felépítése, különféle szövegtípusok létrehozása, a helyesírás alapvető szabályainak
megértése, használata, gyakorlása. A munka világához szükséges írásbeli műfajok (önéletrajz, motivációs
levél, álláshirdetés) írása, gyakorlása. Szókincsfejlesztés.
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Anyanyelv – nyelvi viselkedés: A nyelv lényegi szerkezetének és jeltermészetének alapvető megértése,
a nyelvhasználat és a helyes nyelvhasználat alapvető szabályainak, a kulturális kódok használatának
elsajátítása tartozik ebbe a témacsoportba. Ugyanakkor fontos elem, hogy nem az elméleti ismeretek,
hanem a gyakorlathoz szükséges háttértudás megszerzése a lényeges, tehát a nyelvtan tanítása sokkal
kevésbé hangsúlyos, mint általános iskolában.
Csak annyiban fontos, amennyiben támogatja az alapvető képességek fejlesztését. Fel kell ismerniük a
tanulóknak, hogy a nyelvhasználat jellemez bennünket, hogy a nyelv és használati szabályai tanulhatók. Fel
kell kelteni az igényt a szép, kulturált beszédre, a helyes és pontos kifejezésmód elsajátítására. A társadalmi
sikeresség egyik feltétele a nyelvi kulturáltság.
Művészi kommunikáció – média: Ez a terület az A és B változatban (az intenzívebben fejlesztendő
területek miatt) kisebb óraszámban szerepel. Legfontosabb célja az érzelmi intelligencia fejlesztése. Bővíti
az önkifejezés lehetséges területeit, lehetőséget ad a műalkotások élményszerű befogadására, a kreativitás
fejlesztésére, találkozásra a kortárs és klasszikus irodalmi szövegekkel, az irodalom határterületeivel (pl.
képregények, dalszövegek, filmek, krimi stb.). A vizuális nyelv alapvető elemeinek megismerése mellett
lehetőség van a vizuális és verbális kommunikáció kapcsolatának feltárására. Ugyanakkor rendkívül fontos a
médiatudatosság és a kritikus szemlélet kialakítása, manipuláció megértése, kivédése. Mivel ez a generáció
már a digitális nemzedék tagja, fontos, hogy megismerkedjenek a digitális kultúrával, annak értékeivel, a
közösségi média típusaival, az internet használatának szabályaival, veszélyeivel.
Az A változat magasabb óraszámai az alapkészségek intenzívebb fejlesztésére, gyakorlásra, lassabb ütemű
haladásra adnak lehetőséget. Azt javasoljuk, hogy minden héten minden fejlesztendő terület jelenjen meg a
tanórákon, célzott, egyéni fejlesztésekkel és tevékenységekkel. Ezek egyéni, páros, csoportos vagy
projektmódszerrel is történhetnek. A fejlesztést célszerű összekapcsolni a szakmatanulás elvárásaival, az
ahhoz szükséges készségek, képességek fejlesztésével, hogy a kettő erősítse egymást.
Első évfolyam
A kommunikáció és anyanyelv tantárgy a Szakképzési Hídprogram közismereti programjában kitüntetett
szerepet játszik, mert az alapvető kulcskompetenciák közül több fejlesztésében is szerepe van: az
anyanyelvi kompetencia és a kulturális kompetencia fejlesztésében elsőrendűen, de a tanulás tanulásában,
a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, sőt, még a digitális kompetencia fejlesztésében is
nagy szerepe van. A belépő, általános iskolát be nem fejezett tanulók az alapvető kompetenciák hiányában
érkeznek a programba (gyakran írni és olvasni sem tudnak biztosan), tehát egy alapos mérés után, a
nagyon különböző tudású tanulóknak fokozatos, egyénre szabott fejlesztésben kell részesülniük. Az
általános iskolából hozott hiányok megszüntetése, a felzárkóztatás mellett fejleszteni kell kommunikációs és
szövegértési/szövegalkotási képességeiket. A műveltségterület részterületeit és ezek arányát úgy
igyekeztünk meghatározni, hogy egyaránt szolgálják a hiányok pótlását, és az életre felkészítés (munka
világa) céljait.
Az első évfolyam legfontosabb céljai:
- Olvasás, írás és önkifejezés készségeinek erősítése
- Szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás
- A személyközi kommunikáció szabályainak és eszközeinek megismerése
- A teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése
- Helyesírás fejlesztése
- A hangos és néma értő olvasás fejlesztése
- Saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban
- Művészi élmény befogadását segítő érzelmi intelligencia fejlesztése
- A manipuláció eszközeinek felismerése a különböző médiumokban és műfajokban
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Tematikai
egység

Kommunikáció - önkifejezés, együttműködés, alkalmazkodás

Órakeret
A:
35
B: 35
Előzetes
Anyanyelvét minden tanuló használja. Nagyon heterogén, de rendkívül gyenge
tudás
tudással érkeznek a tanulók: ismerik a mindennapi kommunikációs helyzetekben való
megnyilvánulást, ugyanakkor erre nem reflektálnak, nem ismerik annak a gyakorlatát,
hogy hogyan törekedjenek az érthető, kifejező beszédre, a szituációk tudatos
megértésére.
Szóbeli szövegeket, utasításokat megértenek, követnek, az alapvető kommunikációs
formákat ismerik és alkalmazzák, ugyanakkor a bonyolult formákat nehezen vagy
egyáltalán nem értik, nem alkalmazzák. Nehezen igazodnak el a kommunikáció és az
iskola világában, viszont rengeteg kudarcot tudnak már a hátuk mögött.
A
A különböző kommunikációs szituációk azonosítása, szabályainak felismerése, a
tantárgyhoz
szituációban jól formált, a kommunikációs célt megvalósító megnyilatkozás létrehozása,
(műveltségazaz
az
egyéni
sikeresség
elősegítése.
területhez)
A
sikeres
és
normakövető
beszédmód
iránti
igény
felkeltése.
kapcsolható
Saját ideális és reális énkép megfogalmazása, sikeres kommunikálása, a másik iránti
fejlesztési
megértő figyelem és empátia igényének felkeltése, technikáinak elsajátítása. A másik
feladatok
jeleinek megértése, visszaigazolása, a környezet (kulturális kontextus) jeleinek
dekódolása.
Saját vélemény artikulálása, érvényesítése, a másik véleményének megértése,
tudomásul vétele, kulturált vita. A kulturális elvárások, szabályok megértése, követése.
Jelhasználat
tudatossága
(jel
fogalmának
megértése).
A társadalmi érintkezés normáihoz való alkalmazkodás igényének és képességének
kialakítása.
Szerepviselkedés
megértése.
A nyelvi etikett szabályainak sikeres használata.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Önismeret, énkép (ideális és reális énkép), énkép-kommunikáció, az én és a másvalaki, az én és a
csoport (pl. némafilmek, rajzfilmek példái, nyelvkönyvek párbeszédei, filmek, irodalmi szövegek
segítségével).
A kommunikáció alapmodelljének megértése, a fő összetevőinek azonosítása gyakorlati szituációkban. A
jelszerűség és a jelhasználat belátása: jel és jelentés, információ és üzenet. Jelek tulajdonságai, típusai
(csak egyszerű példákon keresztül: füst - tűz, lábnyom - ősember, közlekedési jelek stb.)
A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai (pl. testbeszéd, térközszabályozás, arcjáték stb.), ezek
gyakorlása szituációs gyakorlatokban. A beszélő szándékának azonosítása és annak kifejezése. A megértés
jelzése hallgatóként. Nyereség és veszteség a kommunikációs stratégiákban: simogatás.
A kommunikációs zavarok, félreértések forrásainak megismerése, felfejtése (pl. generációs megértési
nehézségek, eltérő csoportokba tartozás kulturális és nyelvi jegyei (pl. szleng, réteg- és csoportnyelvek,
kulturális
sajátosságok,
kulturális
szignálok).
A verbális kommunikáció jelentősége és kapcsolata a nonverbális kommunikációs eszközökkel.
Etikett a kommunikációban, élőszóban és interneten: netikett a közösségi oldalakon, e- mailben és online
csevegés közben. Telefonálás, internetes beszélgetések szabályai, veszélyei (közösségi média, chat).
A személyes és a hivatalos, közéleti kommunikáció színterei: szituáció, szabályok, lehetséges viselkedések.
Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Beszédtechnikai gyakorlatok. Szókincsfejlesztő gyakorlatok.
énkép, kommunikáció, testbeszéd, gesztusnyelv, arcjáték, kódolás, dekódolás,
Kulcsfogalmak/ üzenet, kommunikációs zavar, etikett, netikett, beszédhelyzet, kommunikációs folyamat
fogalmak
és tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat)
Tematikai
egység/
Előzetes
tudás
A
tantárgyhoz

Olvasás - szövegértés
Órakeret
A:
35
B: 26
A belépő tanulók jelentős része nehezen ír és olvas, alapvető hiányosságokkal
rendelkeznek. A szövegben található információikat nehezen azonosítják, értik,
értelmezik és értékelik.
Biztos, megfelelő technikájú és sebességű olvasás. Olvasott szöveg megértése (a
hangos és a néma olvasás egyidejű fejlesztése). Az esetleges olvasási problémák
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(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

okainak diagnosztizálása, kezelése. Olvasási igény felkeltésére napi olvasás szokásának
kialakítása.
Egyszerű,
rövid
irodalmi
szövegek
olvasása.
Információk megtalálása, beazonosítása, értékelése a szövegben. Az olvasott szöveg
reprodukálása minimális szinten, hallás után is. A szöveghez tartozó egyszerű képek,
ábrák
megértése,
értelmezése,
összekapcsolásuk
a
szöveggel.
Internetes felületeken az olvasás gyakorlása, a linkek, továbbhaladási lehetőségek,
választási
helyzetek
jelentőségének
felismerése.
Tájékozódás
az
írásos
és
internetes
kultúrában.
A figyelem, a koncentráció fejlesztése, a hallás utáni megértés készségének növelése A
nyelvi tudatosság fejlesztése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Szótagolás (szótagok felismerése), hangos olvasás, kifejező olvasás, néma olvasás. Felolvasott szöveg
megértése.
Szövegben
információk
azonosítása.
A szöveg információtartalmára vonatkozó kérdések megfogalmazása. Kérdéskultúra fejlesztése. Szövegre
vonatkozó
feladatok
megoldása.
Az olvasás technikájának fejlesztése, a kifejező olvasás fejlesztése (logopédiai, foniátriai gyakorlatokkal,
mérésekkel), először nagyon rövid, majd egyre hosszabb szövegek hangos és értelmező olvasása, az
olvasáshoz kapcsolódó beszéd-, kiejtési és légzőgyakorlatok végzése. Mondókák, nyelvi játékok, ének,
versek
(időmértékes
és
hangsúlyos
szövegek)
segítségével.
Beszédtechnika:
légzésés
ritmusgyakorlatok,
artikulációs
gyakorlatok.
Hang-betű, beszéd-írás kapcsolatának megértése, ismerkedés érdekes, a miénktől eltérő írásrendszerekkel.
Olvasás
és
művészi
előadás
különbségei,
az
olvasási
élmény
fogalma.
Ábécé ismerete, betűrendben keresés, internetes keresés. Böngészés az interneten (minimális
forrásellenőrzés),
folyóiratokban,
könyvekben.
Egyszerű, rövid irodalmi szövegek olvasása (érdeklődés alapján), beszélgetés róluk, vélemények
megfogalmazása.
Tájékozódási
technikák
az
írásos
és
internetes
kultúrában.
Értelmező szótárak, idegen szavak szótára, szakmai szótárok, lexikonok megismerése és alapszintű
használata
(online
vagy
nyomtatott
is
lehet).
Nem nyelvi - vizuális jelegyüttesek dekódolása, megértése, szöveghez kapcsolása: térképek, grafikonok,
ikonok, infografikák, ábrák, képek olvasása (választott szakmákhoz is igazítva a választást).
Választott szakmájukhoz kapcsolódó szakszövegek olvasása, megértése (esetleg szakmai szótár
készítése): szaknyelv és bonyolultabb mondatstruktúrák megértése.
Betű, hang, szótag, információ, lexikon, szótár, forrás, irodalmi szöveg, vers.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Írás - szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás)

Órakeret
A:
35
B: 26
Előzetes
Csak nagyon egyszerű, rövid szövegek alkotására képesek, azt is bizonytalan
tudás
helyesírással tudják leírni. Nincs megfelelő, kialakult egyéni írástechnikájuk. A
szövegalkotás műveleteit alig ismerik. Az írásbeli kommunikáció műfajait, alapvető
normáit nem ismerik.
A
A korábbinál biztosabb íráskészség, helyesírás kialakítása. Kisebb szövegek
tantárgyhoz
alkotása.
(műveltségA főbb helyesírási alapelvek, szabályok megtanulása, és alkalmazása. A Magyar
területhez)
helyesírási szótár és internetes szótárak használatának megtanulása. A helyes írásbeli
kapcsolható
kifejezés
igényének
kialakítása.
fejlesztési
Az internetes írásos kommunikáció szabályainak megtanulása. Olvasható íráskép
feladatok
kialakítása, annak tudatosítása, hogy az írás megformálásával is jellemez bennünket.
A szövegszerkesztő használatának gyakorlása.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A betűismeret hiányosságainak feltárása, a hiányosságok pótlása (egyénre szabott fejlesztéssel is), az
írástechnikai problémák feltárása, diagnosztizálása és kezelése. A betűtévesztések, a betűkihagyások
megszüntetése. A folyamatos írás gyakorlása. Az írás tagolásának megismerése, írásjelek használata.
A szavak hangokra bontásának gyakorlása játékokkal, zenei segítséggel, esetleg mozgással. Hangok,
szótagok,
szavak
egymásra
épülése,
ennek
játékos
belátása.
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A helyesírás fő szabályainak megismerése (a kiejtés szerinti írásmód, a szóelemző írásmód, a
hagyományos írásmód, írásjelek, a szófajokhoz kapcsolódó helyesírási szabályok - pl. igekötők,
tulajdonnevek
stb.).
A szövegszerkesztő programok segítsége a helyesírásban és a szövegalkotásban. Szövegalkotásának
legfontosabb elemeinek megismerése, gyakorlása: téma meghatározása, a témának megfelelő műfaj
kiválasztása, anyaggyűjtés, forrásellenőrzés, vázlatírás, a lényeges és kevésbé lényeges információk
elrendezése, az ismétlés kezelése, a műfaji sajátosságok betartása, az időrend, a szöveg tagolása,
ellentmondások kezelése, megfelelő nyelvi elemek: szókincs, nyelvi szabályok, fordulatok használata,
helyesírás
ellenőrzése
stb.
(Pl.
a
választott
szakmához
kapcsolódó
témában.)
Az írásos és digitális kommunikáció alapvető normáinak, műfajainak (levél, önéletrajz, élménybeszámoló,
leírás, komment, referátum, vélemény, hozzászólás, dolgozat, e-mail, ppt. stb.) megismerése és használata,
alkalmazása. Szóbeli vitában véleményük, álláspontjuk megfogalmazása, kulturált vitában ütköztetése, a
másik
álláspontjára
figyelés.
Az internetes kommunikáció szövegműfajai: e-mail, komment stb. Veszélyek, kérdések.
Emotikonok
funkciói.
Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, távolság, színek, kiemelések stb.)
használata
kézírásnál
és
szövegszerkesztő
programban.
A helyesírási szabályzat, a helyesírási szótárak és egyéb nyelvtani segédletek, lexikonok alapszintű
ismerete
és
alkalmazása.
Fantázia- és szókincsfejlesztési gyakorlatok.
Ábécé, elválasztás, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, emotikon,
Kulcsfogalmak/ komment, műfaj, tagolás, időrend, hang, szótag, szó
fogalmak
Tematikai
egység
Előzetes
tudás

Anyanyelv - nyelvi viselkedés
Órakeret
A:
17
B: 19
Anyanyelvét minden tanuló használja. Az általános iskolából hozott nagyon
különböző minőségű és mennyiségű nyelvtani és nyelvhelyességi ismeret, szabály, a
kulturált nyelvi viselkedés alapvető elemei, alapvető nyelvhelyességi normák.
Nyelvhelyességi szabályok megismertetése. A nyelv elemeinek egymásra épülése, a
szavak jeltermészete. Annak megtapasztalása példákon keresztül, hogy a hangsor és a
jelölt nem állnak valós kapcsolatban, ez segít az idegen nyelvek tanulásában is és
fordítva. Annak bemutatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szóval, illetve más-más
mondatokkal is ki lehet fejezni.

A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Nyelvi rendszer: elemek (pl. szókincs), szabályok. Nyelvi jel természete: szimbólum, kivéve
hangulatfestő
és
hangutánzó
szavak
(ezek
motivált
természete).
Hangok (magán- és mássalhangzók), betűk, hangképzés, hangképző szervek. Morfémák: tő, képző, jel, rag.
Szófajok:
ige,
főnév,
melléknév,
számnév.
Szófajok
szerepe,
funkciói.
Szinonimák,
antonímák:
szókincsbővítés.
A szavak szerkezetének felépítése (játék az elemekkel), a főbb szóelemek azonosítása, csak ráismeréssel.
Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő alkalmazása a szövegalkotásban.
Közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredetük, használatuk, stílusértékük. Nyelvhelyességi
szabályok ismerete és betartása: nyelvi etikett, kulturális vonatkozások. Nyelvhasználat nyelvi és kulturális
szabályai.
Jel, szimbólum, szókincs, hangutánzó szó, hangulatfestő szó, magánhangzó,
Kulcsfogalmak/ mássalhangzó, szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó,
fogalmak
rokon- és ellentétes jelentés; állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás.
Tematikai
egység
Előzetes
tudás

Művészi kommunikáció - média
Órakeret
A:
17
B: 16
A tanulók művészi, befogadási tapasztalatai rendkívül csekélyek, valószínűleg a
könnyűzenére, plakátok ismeretére, képregényekre, kommerszfilmekre korlátozódnak. A
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tudatosság, a műalkotások élvezetének igénye kevéssé kialakult náluk, a művészeti ágak
nyelvét nem értik. A médiafogyasztási szokásaik nem kritikusak, nem tudatos fogyasztók.
Nem ismerik a média működését.
A
A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása, a kulturális kontextus
tantárgyhoz
megértése, figyelembe vétele, a különféle szimbolikus rendszerek megismerése
(műveltség(művészet, vallás, filozófia, tudomány stb.). Az eltérő kultúrák megismerésének és
területhez)
megértésének igényét felkelteni, a művészeti kommunikáció sokszínűségére terelni a
kapcsolható
figyelmet.
fejlesztési
Az irodalmi kommunikáció, az irodalmi alkotások: kortárs irodalmi szövegek - az eddig
feladatok
ismerttől eltérő szemléletű és nyelvezetű irodalmi szövegek megértése.
Az olvasás igényének és a befogadói attitűd kialakításának kísérlete. Élményközpontú
találkozás
a
műalkotásokkal.
Ízlésfejlesztés.
Kreativitás fejlesztése, a művészi önkifejezésre irányuló vágy felkeltése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális antropológiai szempontok; a kulturális
meghatározottság kódjai, a kontextus és a hagyomány szerepe, kulturális útjelzők az irodalomban és a
hétköznapokban.
Az irodalom mint speciális kommunikáció. Élményszerű találkozás olyan kortárs műalkotásokkal, amelyek
szövegezése érthetőbb, közelebb állnak tematikájukban a diákokhoz (pl. Varró Dániel, Szabó T. Anna,
Karafiáth
Orsolya
stb.).
A magyar irodalmi kánon és hagyomány részeit képező jelentős szerzők (pl. Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor,
Arany János, Ady Endre, József Attila stb.) műveiből kiválasztott részletek segítségével klasszikus irodalmi
alkotásokkal való találkozás, olvasási élmények megosztása. Megzenésített versek meghallgatása (pl. Sebő
Ferenc,
Kaláka,
Szélkiáltó,
Hobo,
Harcsa
Veronika,
Magashegyi
Underground
stb.).
Határterületek: dalszövegek, rap, hiphop, slampoetry (ritmus, zene, szöveg), képregény, graffiti, a könnyű
irodalom
(krimi,
szerelmes
regény
stb.)
Saját
élmények
kifejezése,
értelmezése.
Megértés szöveggel és szöveg nélkül. Hangzó szövegek és képi információk megértése. A képi nyelvben és
a
verbalitásban
rejlő
lehetőségek
megértése,
dekódolása,
ezek
kipróbálása.
Alkotás élményének átélése: képregény, vers, képvers, plakát stb. készítése. Kreatív gondolkodás
fejlesztése, asszociatív játékok.
Kultúra, szubkultúra, hagyomány, kortárs irodalom, élmény, képregény, graffiti,
Kulcsfogalmak/ dalszöveg, vers, a nyelv zenéje.
fogalmak
Tematikai
egység

A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret
A:
5
B: 4
Két mérést javasolunk: egy év eleji bemeneti és egy év végi kimeneti mérést.
A tanév elején: olyan felmérés, amely minden részterületen (kommunikáció, írás,
olvasás, fogalmazás, helyesírás, szövegértés, anyanyelvi ismeretek, művészeti
kompetenciák) megállapítja a hiányosságokat, esetleg rámutat az okaira is,
diagnosztizálja a problémákat, és meghatározza az egyéni fejlesztés irányait, területeit, a
szükséges
emberi/szakmai
erőforrásokat.
A tanév végén: összehasonlítva a bemeneti méréssel a fejlődést nézi minden
részterületen, az eredményeket és a sikertelenségeket is a tanuló korábbi
teljesítményéhez méri, saját magához képest adja meg az eredményeket. Illetve jól
látható, hogy ki hol tart a fejlesztés várt eredményeihez képest.

A tanuló önmagához viszonyítva a korábbinál tudatosabban és sikeresebben
kommunikál. Ismeri a kommunikáció összetevőit, tud olvasni a nonverbális jelekből.
Igyekszik alkalmazkodni a helyzetnek megfelelő kommunikációs normákhoz.
Online kommunikációja tudatos, ismeri az internetes kommunikáció veszélyeit és
A
fejlesztés
illemtanát.
várt eredményei
Betartja a mindennapi kétszemélyes és kisközösségi kommunikációs normáit.
az
évfolyam
A tanuló a pedagógus segítségével felismeri egyéni fejlesztési szükségleteiket, kialakul a
végén
helyes beszéd és a helyes írás iránti motivációja, fejlődik az önellenőrzés, az önálló
tanulás képessége. A tanuló rendelkezik a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismeri
a
nyelvi
elemeket.
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A tanuló kissé biztosabb nyelvtani ismeretekkel rendelkezik, ezeket képes gyakorlati
feladatok során alkalmazni. Törekszik arra, hogy szóban és írásban is teljes
mondatokban fogalmazzon, és törekszik arra is, hogy kevés helyesírási hibát ejtsen.
A tanuló hangosan és némán is képes rövid szövegek megfelelő tempójú olvasására. Az
olvasott szöveg tartalmával kapcsolatban saját véleményt fogalmaz meg szóban és
írásban. Képes a szövegben információkat keresni. Képes különböző típusú szövegek
tartalmának összefoglalására, lényegre törő, rövid, áttekinthető vázlat önálló készítésére.
Önállóan használja a hagyományos és az internetes szótárakat. Ismeri a forráskritika
alapvető szempontjait. Ismeri a netikett alapvető szabályait és ezek alkalmazását.
Képes a tanult szövegtípusok használatára, a tanult szövegszerkesztési ismeretek
alkalmazására. Elfogadható tartalmú, szerkezetű, külsejű és helyesírású fogalmazásokat
készít. Képes a különböző szövegek tömörítésére, kiegészítésére, a lényeg kiemelésére.
Önálló szövegek alkotása a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés,
leírás,
jellemzés,
levél,
SMS,
email
stb.).
Az alapvető helyesírási esetek ismerete: képes a szavak betűkihagyás és durva hiba
nélküli
leírására.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is
alkalmazni.
Képes az irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerésére. Képes
önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra irodalmi művekről.
Második évfolyam
A Szakképzési Hídprogram kommunikáció és anyanyelv tantárgyának második évfolyama már alapvetően a
pályaorientációra, a mindennapi életben való eligazodásra készít fel, a kulcskompetenciák fejlesztését is
ennek rendeli alá. Továbbra is szerepe van az alapvető kulcskompetenciák közül több fejlesztésében is: az
anyanyelvi kompetencia és a kulturális kompetencia fejlesztésében elsőrendűen, de a tanulás tanulásában,
a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, sőt, még a digitális kompetencia fejlesztésében is
nagy szerepe van. A NAT-ban is megfogalmazott nevelési célok tekintetében elsőrendű szerepe a
felelősségvállalásnak, a demokrácia iránti elkötelezettségnek, a tudatos állampolgári létnek, a
pályaorientációnak. A tanulókat fel kell készíteni a vizsgaszituációkra, a pályaválasztásra, az önálló, tudatos
kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben gyakran felmerülő szövegtípusok
megértésére.
A második évfolyam legfontosabb céljai:
- Fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli tanulás különböző
módozataihoz
- Értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fontosságát
- Kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a vulgarizmust
- A tanulók legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket
- Készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre
- Legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer alapján különböző
műfajú szövegek írására, vázlatírásra
- Legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott szempontrendszer önálló
alkalmazásával
- Ismerjék a lényegkiemelés eszközeit
- Használják tudatosan a digitális korszak eszközeit, legyenek tisztában a világháló használatának etikai
szabályaival és az internet használatának veszélyeivel
- Ismerjék meg a vizuális nyelv és kommunikáció eszközeit

Tematikai
egység

Kommunikáció - önkifejezés, együttműködés, alkalmazkodás
Órakeret
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A:
35
B: 18
Előzetes
Ismerik a kommunikációs szituáció összetevőit, tudnak olvasni a nonverbális
tudás
jelekből. Képesek alkalmazkodni a helyzetnek megfelelő kommunikációs normákhoz. Jól
használják a verbális és nonverbális eszközöket véleményük kifejezésére, helyesen és
eredményesen viselkednek az egyes kommunikációs szituációkban. Online
kommunikációjuk tudatosabb, ismerik az internetes kommunikáció veszélyeit és
illemtanát.
A
A tömegkommunikáció eszközeinek megismerése, működésének megértése.
tantárgyhoz
Valóságos, illetve a médiában megjelenített kommunikációs aktusok, problémák,
(műveltségelemzése, annak belátása, hogy a médiavalóság nem azonos a valósággal.
területhez)
A tömegkommunikáció néhány jellemző műfajának ismerete. A hír és a vélemény
kapcsolható
megkülönböztetése.
A
bulvármédia
működésének
megismerése.
fejlesztési
A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók esetében, a
feladatok
manipuláció
felismerése.
Filmnyelvi kommunikációs eszközök megismerése, felismerése és alkalmazása.
A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének továbbfejlesztése.
Hivatalos kommunikáció formái - a munka világára felkészítés. A hivatalos és a társalgási
stílus megkülönböztetése saját gyakorlatban.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A hír, a vélemény fogalma. Írott sajtó (kis sajtótörténet), elektronikus sajtó, internet - nyomtatott kultúra
(Gutenberg-galaxis) vs. elektronikus kultúra. A bulvársajtó fogalma, működése: manipuláció, valóságshow,
médiavalóság, szappanopera. Miért nem a valóságot mutatja egy valóságshow? Reklámok. A manipuláció
fogalma, mechanizmusai - kivédési technikák. A tömegkommunikációban megjelenő legfontosabb műfajok
(pl. hír, interjú, tudósítás, beszámoló, glossza stb.). Médiafogyasztás, médiafogyasztók.
Munka világa - hivatalos kommunikáció. Hivatalos kommunikáció helyzetei (pl. bank, kórház, önkormányzat,
munkavállalás),
műfajai
kívánt
viselkedés
(pl.
állásinterjú).
A közéleti kommunikáció munkahelyi helyzetei (és műfajai: álláshirdetés, állásinterjú, megbeszélés, vita,
felszólalás, hozzászólás, önéletrajz, motivációs levél, munkaszerződés, munkaköri leírás) - a helyzetnek és
a
kommunikációs
célnak
megfelelő
beszédmód,
viselkedés
használata.
A munka világát megidéző kommunikációs helyzetgyakorlatok végzése. Állásinterjú szituáció elemzése,
gyakorlása: viselkedési normák, öltözködés, beszédmód, kívánt tartalmak, udvariassági fordulatok - a
kommunikációs sikeresség jegyei. Mit közvetítsen rólunk verbális és nonverbális kommunikációnk, illetve
miről beszéljünk saját szavainkkal. Vizsgaszituáció elemzése - a sikeres vizsga kommunikációs feltételei.
A kommunikációs és verbális repertoár gyakorlása. A szituációk elemzése, értékelése (akár digitális
felvételek segítségével is).
Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet, hír, bulvár, manipuláció,
Kulcsfogalmak/ valóságshow, médiavalóság, nyomtatott kultúra, elektronikus kultúra; sajtóműfajok (hír,
fogalmak
tudósítás, interjú), hivatalos kommunikáció, hivatali nyelv, állásinterjú.
Tematikai
egység
Előzetes
tudás
A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

Olvasás - szövegértés
Órakeret
A:
18
B: 18
Az olvasás (néma és hangos) jól megy, értik a rövid szövegeket, tudnak
információkat keresni/találni a szövegekben, lényeget kiemelni, kérdezni. A tanult
szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiákat alkalmazzák, hibáikat felismerik, javítják.
A szöveg-feldolgozási, adatkeresési technikák gyakorlása speciális szövegeken,
amelyekkel a hivatalos kommunikációban és munkavállalás során találkoznak majd.
A kifejező olvasás képességének fejlesztése, az irodalmi szövegek élményszerű
olvasásának
elmélyítése.
Forrásellenőrzés, valóságtartalom ellenőrzése, ennek szempontjai, technikái.
Banki, orvosi, önkormányzati ügyintézéshez kapcsolódó szövegek megértése, kezelése,
kitöltése
stb.
Internetes információk kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából.
A tömegkommunikáció szövegeiben rejlő manipulációs szándék és technikák felismerése
és
kivédése.
A webes felületek nem lineáris szövegeiben való tájékozódás. Képes legyen
szakmájához kapcsolódó, egyszerű szakmai szövegeket olvasni, megérteni.
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Ismeretek, fejlesztési követelmények
Szövegek néma és hangos olvasása. Olvasási, szövegértési stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás
aktiválása stb.) alkalmazása, gyakorlása különböző hivatalos szövegeken: menetrend, leletek, használati
utasítás, banki nyomtatványok, szerződésminták, álláshirdetések, munkaszerződés, munkaköri leírás. Az
álláshirdetések
megértése,
a
mögöttes,
elrejtett
információk
megtalálása,
felfejtése.
Hivatalos kommunikáció bizonyos műfajainak, a hozzájuk kapcsolódó szókincsnek az elsajátítása (pl. banki,
orvosi, adó-, postai, jogi stb. ügyintézés). Munkaszerződés nyelvi, formai sajátosságai, a gyakori fordulatok
áttekintése,
szükséges
formai
elemek
stb.
Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, keresőszó, kulcsszó stb.) a különféle hivatalos
dokumentumtípusokban (online katalógusok, menetrend, internetes vásárlás eszközei, felületei),
kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő anyagokban. Az információ keresés eszközeinek, a
forrásellenőrzés technikái. Elektronikus és nyomtatott szótár- és lexikonhasználat, internetes keresők
használata, fordítóprogramok használata, korlátai. A különböző forrásból származó információk
összehasonlítása,
értékelése.
Az információhordozók tipológiai és műfaji sajátosságainak (pl. nyomtatvány) megértése, a szövegben
található
információk,
kérdések
megfogalmazása
saját
szavakkal.
Szöveg és ábrák, képek, térképek, grafikonok, infografikák stb. megértése, saját szavakkal elmondása,
meghatározott
kérdésekre,
problémákra
válaszok
megtalálása.
Szakmai szövegek olvasása, saját szakmához kapcsolódva, ennek szókincse, nyelvi formái, szakmai nyelvi
szótárak.
Betűrend,
tartalomjegyzék,
kulcsszó,
forráskritika,
keresőprogramok,
Kulcsfogalmak/ fordítóprogramok, internetes lexikonok, Wikipédia, munkaszerződés, álláshirdetés,
fogalmak
munkaköri leírás.
Tematikai
egység

Írás - szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás)

Órakeret
A:
18
B: 16
Előzetes
Az egyszerű, rövid szövegek megfogalmazása, megszerkesztése, leírása jó
tudás
helyesírással. Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés. A tanult műfajok jellemzői.
Alapszintű önkifejezés írásban. Alapvető helyesírási szabályok felismerése, ismerete,
alkalmazása.
A
Hivatalos
írásbeli
műfajok
jellemzőinek
elsajátítása
és
gyakorlása.
tantárgyhoz
Az írás tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése. Újabb műfajok,
(műveltségszövegalkotási
eljárások
megismertetése,
alkalmazásának
segítése.
területhez)
Digitális kompetencia fejlesztése: internetes hivatalos szövegtípusok formai és tartalmi
kapcsolható
jellemzői.
fejlesztési
A tömegkommunikációban való részvételhez szükséges szövegalkotási kompetenciák
feladatok
fejlesztése.
A nyelvi tudatosság növelése, a normakövetés és normaszegés következményei.
Szakmához kapcsolódó, egyszerű szakmai szövegeket írása, megfelelés a szókincsbeli
és stiláris követelményeknek.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Az alapvető hivatalos szövegműfajok jellemzői, szókincse, formai követelményei: pl. önéletrajz,
motivációs levél, kérvény, pályázat, álláshirdetés, hivatalos levél, közösségi vagy társkereső oldalakon
bemutatkozás.
Nyomtatványok, űrlapok, kérdőívek kitöltése, online regisztráció, online jelentkezés technikái, módjai,
tartalommegosztó oldalak kezelése (pl. orvosi, banki, adóügyi, vállalkozáshoz szükséges, munkavállalói, jogi
stb.
témában).
A bemutatkozás/önéletrajz/szakmai önéletrajz, motivációs levél írása, nyelvi, formai, tartalmi követelmények
megismerése
alapján.
Portfólió
készítése
a
szabályok
megismerése
után.
A helyesírás és az íráskép további javítása, részletezőbb ismeretek, finomabb szabályok, a stiláris jellemzők
finomhangolása: szókincs, nyelvhasználat, udvariassági formák használata. Az írásjelek, a szöveg
központozásának
legfontosabb
szabályai.
Internetes adatmegadás szabályai - hogyan védjük magunkat. Mit árulhatunk el magunkról, ki hogyan, mikor
férhet
hozzá
ami
az
internetre
felkerül,
az
mindig
ott
lesz.
Szakmájához kapcsolódó, egyszerű szakmai szövegeket írása, a szókincsbeli és stiláris követelmények
megismerése,
majd
ennek
megfelelés.
Szaknyelvi
szótárak
ismerete.
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Kreatív szövegalkotás, művész önkifejezés: napló, blog, szépirodalmi alkotás.
Önéletrajz, motivációs levél, hivatalos levél, kérvény, hirdetés, elektronikus szöveg,
Kulcsfogalmak/ portfólió, udvariassági formulák, blog, központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel,
fogalmak
felkiáltójel).
Tematikai
egység

Anyanyelv - nyelvi viselkedés

Tematikai
egység

Művészi kommunikáció - média

Órakeret
A:
15
B: 7
Előzetes
Helyes nyelvhasználat, nyelvhelyességi szabályok. Nyelv és nyelvtan szintjei, a
tudás
szintek egymásra épülése. A nyelv jeltermészete. Szótő, toldalék: képző, jel, rag;
alapszófajok: ige, főnév, melléknév, számnév.
A
A
nyelvi
állandóság
és
a
nyelvi
változás
megértése,
belátása.
tantárgyhoz
Mondatok,
szöveg
megismerése,
jellemzőinek
meghatározása.
(műveltségA mondatfajták közlési szándékának felismertetése, alkalmazásuk a mindennapi
területhez)
kommunikációban.
kapcsolható
A modalitásnak megfelelő akusztikai eszközök megismerése, felismerése.
fejlesztési
Igaz
hamis
fogalma
a
nyelvben
és
a
valóságban.
feladatok
Annak belátása, hogy amikor beszélünk, cselekszünk - azaz szavainknak
következményei
vannak.
A
beszélő
szándékának
felismertetése
a
nyelvhasználatban.
A nyelvi kreativitás felismertetése, annak belátása, hogy végtelen számú mondatot
tudunk
alkotni,
azaz
érdemes
jól
bánni
a
nyelvvel.
A választott szakma nyelvének és szókincsének megismerése és használata.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Mondatfajták
és
használatuk,
a
modalitás,
írásjelek.
Mondat felépítése, szerkezete, egyszerű és összetett mondat. A legfontosabb mondatrészek szerepe és
funkciója.
Szókincs
rétegzettsége,
szaknyelv,
különös
tekintettel
a
választott
szakmára.
Szubkultúrák nyelve - kapcsolódása a kommunikáció kulturális kontextusához, a kulturális szignálokhoz.
Nyelv
állandósága
és
változása.
Hogyan
tanulunk
meg
beszélni?
Hogyan
tudunk
ennyiféle
mondatot
mondani?
Hogyan
beszélünk?
Nyelv
és
gondolkodás
kapcsolata.
Mi a nyelvi hiba: nyelvi szabályok és kulturális szabályok kapcsolata.
Nyelvi változás, nyelvcsalád, rétegnyelv, csoportnyelv, ifjúság nyelve, szakmák
Kulcsfogalmak/ nyelve, alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző, összetett mondat, egyszerű mondat,
fogalmak
modalitások, nyelvi kreativitás, nyelv, beszéd, nyelvtanulás, kulturális szabályok.

Előzetes
tudás

Órakeret
A:
15
B: 7
A különböző művészeti ágakat felismerése, az irodalmi és a köznyelvi szövegek
közötti különbségek felismerése. Önálló szóbeli megnyilatkozások, véleményalkotás
különböző művekről. A kulturális kontextus jelentősége.
Az olvasás igényének és a befogadói attitűd kialakítása. Élményközpontú találkozás
a műalkotásokkal: irodalom, film, zene. Ízlésfejlesztés. Művészfilm és kommerszfilm
eltérő hatásának felfedezése. Fotó és fotóművészet, digitális művészeti formák
megismerése.
Kreativitás fejlesztése, a művészi önkifejezésre irányuló vágy felkeltése.

A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A filmnyelv mint kommunikációs forma. Rajzfilmek, némafilmek eszközei, a hangosfilm. Irodalom és film
kapcsolata: híres regények filmadaptációi.
A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és olvashatósága. A színek, formák jelentése,
használata a művészetben.
A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata.
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Képversek (pl. Apollinaire, Nagy László, Kassák Lajos, Petőcz András stb.).
Digitális fotózás, montázs, kollázs, fotómanipuláció.
A vizuális, az auditív és a komplex információk megértése.
Plakát, graffiti (régen és ma - művészet vagy környezetszennyezés): meggyőzés és manipuláció vizuális
eszközei. A reklám vizuális eszközei.
A vizuális nyelv, a filmnyelv eszközeinek megismerése, felismerése és alkalmazása (telefonon, kamerával
saját film készítése).
Vizuális nyelv, képvers, művészfilm, rajzfilm, némafilm, hangosfilm, plakát, graffiti,
Kulcsfogalmak/ színek, vonalak, formák.
fogalmak
Tematikai
egység

A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret
A:
4
B: 4
Két mérést javasolunk: egy év eleji bemeneti és egy év végi kimeneti mérést.
A tanév elején: olyan felmérés, amely minden részterületen (kommunikáció, írás,
olvasás, fogalmazás, helyesírás, szövegértés, anyanyelvi ismeretek, művészeti
kompetenciák) megállapítja a hiányosságokat, esetleg rámutat az okaira is,
diagnosztizálja a problémákat, és meghatározza az egyéni fejlesztés irányait, területeit, a
szükséges
emberi/szakmai
erőforrásokat.
A tanév végén: összehasonlítva a bemeneti méréssel a fejlődést nézi minden
részterületen, az eredményeket és a sikertelenségeket is a tanuló korábbi
teljesítményéhez méri, saját magához képest adja meg az eredményeket. Illetve jól
látható, hogy ki hol tart a fejlesztés várt eredményeihez képest, illetve a képzés
megfogalmazott elvárt eredményeihez képest.
A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan vesz részt
a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. Kommunikációja során
nem
kortársi
helyzetben
kerüli
a
szlenget
és
a
vulgarizmust.
Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével
megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába,
érzelmeibe,
megérti
mások
cselekvésének
mozgatórugóit.
Képes az önálló,
szövegek globális
értelmezésére, a
értelmezően

néma, értő olvasásra. Képes a különböző megjelenésű és műfajú
(átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet
szövegből információk visszakeresésére. Képes folyamatosan és
felolvasni
szakmájához
kapcsolódó
szövegeket.

Össze tudja foglalni röviden a rövidebb szövegek tartalmát, tud önállóan jegyzetet és
A
fejlesztés vázlatot készíteni. Képes saját véleményét szóban és írásban röviden megfogalmazni,
várt eredményei állításait indokolni. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a
az
évfolyam tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek
végén
segítségével képes ellenőrizni helyesírását. Képes különböző műfajú rövid szövegek
önálló írására előre megadott szempontrendszer alkalmazásával. Ismeri a
lényegkiemelés
legfontosabb
eszközeit.
Képes néhány filmnyelvi eszköz felismerésére és alkalmazására. Ismeri a vizuális
kommunikáció legfőbb eszközeit, megérti a képi üzeneteket. Felismeri a színek, formák
jelentését, használatát a hétköznapokban és a művészetbeli megjelenéséről is vannak
tapasztalatai. Felismeri és egyes elemeiben használni is tudja a vizuális nyelv alapvető
eszközeit. A tanuló ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket használó
kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. Felismeri a durva manipulációt.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. Képes beszámolót,
kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és elektronikus forrásokból,
kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból,
grafikonokból,
diagramokból.
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Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó
műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi
szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság
elemi
szintje,
kialakul
a
kritikus
attitűd
elemi
szintje.
Tudatosan használja a digitális korszak eszközeit, tisztában van a világháló
használatának etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel.
Javult a tanuló tanulási technikája, pozitív viszonyt alakított ki a jövőbeli tanulás
különböző módozataihoz. Megérti az egész életen át tartó tanulás és motiváció
fontosságát. Felkészült a különböző vizsgahelyzetekre.

Idegen nyelv
Angol / Német nyelv
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referencia- kerettel (KER), a
tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése, amely szorosan
összefonódik az általános kompetenciákkal; a tanuló közvetlen környezetéről szerzett ismereteivel, a
gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval.
A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók szórakoztató idegen nyelvi környezetben, valós
élethelyzeteken alapuló, egyszerű feladatokon keresztül eljutnak a KER szerinti A1 szintre, optimális
esetben megközelítik, esetleg elérik az A2 szint alsó skáláját a szóbeli interakció, a beszédértés és a
beszédkészség területén.
Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a program
résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, reproduktív/rekonstruktív, produktív, illetve interaktív nyelvi
tevékenységekre. Az idegen nyelvi kommunikáció az alap- készségek együttes érvényesülését feltételezi,
melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges fejleszteni. A receptív készségek a mindennapi
nyelvhasználatban fontos szerepet játszanak. A tanulók elindulnak a szövegértelmezési és szövegalkotási
stratégiák kialakítása felé. Receptív készségeik fejlesztésével képesek lesznek egyszerű írott vagy hallott
szövegből a lényeget felfogni, kiemelni.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulók megismerik és elsajátítják azokat az egyszerű nyelvi
eszközöket, amelyekkel képesek gondolataikat megfogalmazni, és különféle kommunikációs helyzetekben
elboldogulni. Fel kell ismerniük, hogy a nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak
megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek
megfelelő hangnem használata. Az alapkészségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a
szóbeli interakció élvez előnyt.
Az internet nyújtotta lehetőségek segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak autentikus
nyelvi környezetben eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet számukra annak megélése, hogy megértik
az idegen nyelvű feliratokat, hirdetéseket, dalszövegeket, filmelőzeteseket, tévéműsorokat. Az önálló
internetes kutatás bátorítja és elősegíti az autonóm tanulás kialakulását, és az informatikai készségeik
fejlődését. A projektmunka, a kooperatív tanulási módszerek tovább fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a
szociális kompetenciákat; elsajátítják az egymástól való tanulás, és az egymásért végzett munka, valamint a
csapatszellem örömét.
Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszteletben tartsák más
népek kultúráját, felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, valamint megtanulják a kultúrák
különbözőségéből adódó félreértések kezelését.
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A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentőségét.
Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett
ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan
ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is
hasznosítani tudnak.
A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a Szakképzési Hídprogramban a
tanulók közül sokan tanulási nehézségekkel küzdenek, a kudarc gyakori iskolai élményük, kevés az
önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az
átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől.
Mindezek tükrében, az idegennyelv-oktatásnak kiemelt feladata a tanulók nyelvtanulási kedvének
felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy bízzanak önmagukban, bebizonyítsák
önmaguknak és környezetüknek, hogy képesek az idegen nyelv elsajátítására, és különböző
élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell számukra a feltételeket ahhoz, hogy
logikusan egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, rendszerezhessék és bővíthessék korábban
megszerzett nyelvtudásukat, vagy amennyiben valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy
csak rövid ideig tanulták az idegen nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.
A tanulók teljesítményének mérése, a mérés-értékelés célja és alapelvei: A teljesítménymérés egyrészt
visszajelzést ad a tanárnak és a tanulóknak (igény szerint a szülőknek) a tanítási-tanulási folyamat egy adott
szakaszában elért eredményekről, s ezáltal segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat a tanárnak
ahhoz, hogy az egyes tanulók teljesítményét önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítva jegyekkel
értékelje.
A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módszereivel. Csak azt
mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk. A tanulókat minden esetben
tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól. A tanulók
önállóságra nevelésének jegyében a teljesítménymérés során tanácsos minél több olyan mérési formát
alkalmazni, amely módot ad a tanulóknak arra, hogy megtanulják teljesítményüket önállóan mérni és
értékelni. Fontos, hogy ezen túl megismerkedjenek a mérésnek és értékelésnek azokkal a formáival, melyek
párban és csoportban is alkalmazhatók. A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a
szemléletet, hogy a tanár nem arra kíváncsi, amit a tanuló nem tud, hanem arra, amit sikeresen megtanult. A
tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra is.
A mérés
- Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a hangsúly a
beszédkészségen és az olvasott szöveg megértésén legyen.
- A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk.
- Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a
szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből.
- A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint felé vezető
skálán.
- A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz
kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók.
- A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat adjunk.
- A feladatok mindegyike példával kezdődjön.
- Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség közül kelljen
az odaillőt kiválasztani.
- A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó
mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek),
interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavakkal.
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- A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció az átvett
témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 10-15 egyszerű mondattal.
Első évfolyam
Fejlesztési
egység
Előzetes
tudás

Beszédértés

Fejlesztési
egység
Előzetes
tudás

Szóbeli interakció

Részvétel az órai tevékenységekben, nonverbális elemekkel (testbeszéddel,
hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott célnyelvi óravezetés követése, az
egyszerű tanári utasítások és kérdések megértése.
A tantárgyhoz
Nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése; az osztálytermi
(műveltségtevékenységekhez kapcsolódó rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
területhez)
a tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból
kapcsolható
álló
szövegek
megértése;
fejlesztési
a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavak,
feladatok
fordulatok
felismerése,
ezekből
következtetés
a
szövegek
témájára;
a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét információ
kiszűrése
ismert
témájú
rövid,
egyszerű
szövegekből;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
- A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert
témákhoz
kapcsolódó
kérdéseket,
rövid
megnyilatkozásokat,
szövegeket.
- Képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős szavakat és nagyon egyszerű
mondatokat
megérteni,
ha
lassan
és
érthetően
mondják
azokat.
- Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet konkrét
szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a legfontosabb információkat
többször
elismétlik.
- Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha
sok
bennük
az
internacionalizmus,
és
van
ideje
feldolgozni
a
hallottakat.
- Képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá.
A
fenti
A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, képekkel illusztrált
tevékenységekhez történetek, kisfilmek, animációs filmek, egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal
használható
folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
szövegfajták,
szövegforrások

Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és
szociális kompetenciák, részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi
eszközök alkalmazásával.
A tantárgyhoz
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és
(műveltségnonverbális
elemekkel;
területhez)
egyszerű kérdések megfogalmazása ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi
kapcsolható
eszközökkel;
fejlesztési
rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
feladatok
beszédfordulatokkal;
rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; rövid, egyszerű szövegek
közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes
intonációval és megfelelő beszédtempóban.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
- A tanuló képes egyszerű módon kommunikálni, ha partnere lassan és érthetően beszél,
mondanivalóját szükség esetén többször, többféleképpen elismételi, és segítséget nyújt a válaszadásban.
- Tud egyszerű beszélgetést kezdeményezni a köszönés, a búcsúzkodás és az alapvető udvariassági
formák
legegyszerűbb
változatainak
megértésével
és
alkalmazásával.
- Meg tud oldani néhány egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel és mondattal olyan ismerős helyzeteket,
melyek
mindennapi,
konkrét
szükségleteihez
kapcsolódnak.
- Képes megválaszolni jól ismert helyzetekben egyszerű szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek
segítségével a közvetlenül hozzá intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű
kérdéseket.
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- Tud rövid beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran meg is
akad,
és
keresi
a
szavakat.
- Képes értelmezni beszédpartnere mondanivalóját a mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként
vagy
felszólításként.
- A beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazza, hogy mondanivalójában többnyire világosan
elkülönüljön
a
kijelentés,
a
kérdés
és
a
felszólítás.
- Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond.
A
fenti
A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, illusztrált történetek,
tevékenységekhez mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált
használható
jelenetek,
néhány
mondatos
leírások,
egyszerű
felszólítások,
kérések,
szövegfajták,
információszerzésre irányuló hiányos szövegek, vagy eltérő információkat tartalmazó
szövegforrások szövegek alapján.
Fejlesztési
Összefüggő beszéd
egység
Előzetes
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról.
tudás
A tantárgyhoz
Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival
(műveltségközösen,
tanári
segítséggel;
területhez)
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása saját magáról és
kapcsolható
a
környezetében
előforduló
tárgyakról,
élőlényekről,
eseményekről;
fejlesztési
néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; a szavak,
feladatok
szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása kötőszavakkal;
munkájának
bemutatása
egyszerű
nyelvi
eszközökkel;
ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, intonációval és
beszédtempóban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
- A tanuló képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, hétköznapi
szófordulatokkal és egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat adjon önmagáról és közvetlen
környezetéről.
- Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket
megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az
emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza.
- Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert”
összekössön.
- Képes az ábécé hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, hogy beszédét nagyobb
erőfeszítés
nélkül
meg
lehet
érteni.
- Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt.
A
fenti
A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, rövid történetek,
tevékenységekhez cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid szerepek, interaktív
használható
feladatok.
szövegfajták,
szövegforrások
Fejlesztési
Olvasott szöveg értése
egység
Előzetes
Olvasást igénylő nyelvi tevékenységek, ismert szavak, rövid szövegek elolvasása.
tudás
A tantárgyhoz
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok
(műveltségfelismerése.
területhez)
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció
kapcsolható
készítése,
képek
sorba
rendezése,
szövegrészlettel
való
párosítása).
fejlesztési
Egyszerű, különböző műfajú szövegek (pl. versek, történetek, viccek) közös olvasása,
feladatok
lényegük megértése, a szövegek feladatokon keresztül történő feldolgozása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról,
feliratokról)
tárgyszerű
adatok
szerzése.
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása,
útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, dalszövegek,
novellák).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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- Képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét szükségleteivel
kapcsolatosak,
egyes
szavakat
és
nagyon
egyszerű
mondatokat
megérteni.
- Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált információközlő
szövegek
témáját
azonosítsa,
és
a
lényegi
információkat
megértse.
- Ismerős kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes
szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket.
A
fenti
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek,
tevékenységekhez útleírások, képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.
használható
szövegfajták,
szövegforrások
Fejlesztési
Íráskészség
egység
Előzetes
Írást igénylő játékos, könnyű nyelvi tevékenységek, s ezek során rövid szavak,
tudás
mondatok másolása.
A tantárgyhoz
Ismert
témáról
rövid,
egyszerű
mondatok
írása;
(műveltségmegadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú rövid
területhez)
szövegek
alkotása;
kapcsolható
írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre;
fejlesztési
a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok elvégzése;
feladatok
részvétel
írásbeli
nyelvi
játékokban;
a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő témájú, egyszerű
szövegek írásához.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
- A tanuló képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó adatokat
röviden
és
egyszerűen
írásban
megfogalmazni.
- Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni.
Képes
számára
ismerős
szavakat
és
gyakran
használt
fordulatokat
leírni.
- Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert”
összekössön.
A
fenti
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail,
tevékenységekhez levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg.
használható
szövegfajták,
szövegforrások
Ajánlott témakörök
1. Hogyan tanuljunk idegen nyelveket? Mit tudok már? Egyéni fejlesztési terv
kidolgozása. Nyelvtanulási stratégiák megismerése, kipróbálása, az előzetes
ismeretek előhívása. Az anyanyelv ápolásának, az idegen nyelv tudásának
fontossága más népek és kultúrák megismerésében.
2.
Én
és
a
családom
Magam és a családtagjaim bemutatása, családi események, ünnepek, közös
programok. A kiegyensúlyozott életvitel fontossága, napirendem, feladataim a
családban.
3.
Az
otthonom
Lakóhelyem, otthonom lakóhelyiségei, bútorai, berendezési tárgyai, használati
eszközei. A modern technika vívmányai az otthon falai között.
4.
Barátaim
A családi és baráti közösség fontossága, az érintkezés (kommunikáció) alapvető
normái. Külső és belső tulajdonságok bemutatása, közös időtöltés a barátokkal.
5.
Ruhatáram
télen-nyáron
Az évszakok jellemzői, szépségei. Az öltözködés módjai évszaknak és alkalomnak
megfelelően. Divat és egészségmegőrzés. Kedvenc ruhadarabjaim.
6.
Terülj,
terülj
asztalkám!
A tudatos bevásárlás a takarékosság jegyében. Egészséges élelmiszerek,
egészséges táplálkozás. Örömmel végzett sütés, főzés a hétköznapokon és
ünnepnapokon. Kedvenc ételeim, italaim.
7.
Ép
testben,
ép
lélek
A személyes higiénia és a tiszta környezet fontossága a mindennapokban. A
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Óraszám A/B
20/11

23/10

19/10

19/10

16/10

16/10

16/10

rendszeres testmozgás fontossága és módjai, sportolási lehetőségek. Kedvenc
sportom, sportversenyek élőben és a médián keresztül.
8.
Szabadidőmben
Szabadidős tevékenységek, az aktív és passzív szórakozás egyensúlyának
megteremtése. Kedvenc időtöltésem, mozi, színház, koncert, internet, interaktív
játékok.
9.
Lesz
szakmám!
A különböző szakmák megnevezése, leírása, gyakorlásához szükséges személyes
ismeretek, és képességek ismerete. Keresett szakmák, az elvárásoknak való
megfelelés. Foglalkozások megnevezése, egyszerű leírása.
10.
Végre
itt
a
nyár!
A tájékozódás és információgyűjtés módjai. Vakáció a családdal, a barátokkal. Az
utazás megszervezése, szálláskeresés, programok. Legkedveltebb úti célok.
A tanuló előzetes tudásának mérése
A tanulók kimeneti tudásának mérése

18/10

24/14

14/6

4/2
4/2

A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó
A
fejlesztés
várt kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel,
eredményei
az begyakorolt
beszédfordulatokkal
kommunikál.
évfolyam végén
Felkészülés
után
elmond
rövid
szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket
alkot.
Második évfolyam
A Szakképzési Hídprogram második évfolyamán tanuló diákok a Közös európai referenciakeret (KER)
megfogalmazásában „minimumszintű” nyelvismerettel lépnek be a további nyelvtanulási folyamatba. A
második évfolyamon az A1 szint megerősítése, az alapfokú nyelvtudás megszerzése, optimális esetben az
A2 szint megközelítése vagy alsó skálájának az elérése a cél. A nyelvi készségek fejlesztése továbbra is
komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon
összekapcsolódnak, és az idegen nyelvi alapkészségek közül a beszédkészség, a beszédértés van
előtérben.
Fejlesztési
Beszédértés
egység
Előzetes
Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó
tudás
feladatok megoldása.
A tantárgyhoz
Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése;
(műveltségaz ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése;
a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és beszédfordulatok
területhez)
felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, tartalmára;
kapcsolható
az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének
fejlesztési
követése;
feladatok
a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó
szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra
támaszkodva;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
- A tanuló képes folyamatosan követni a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi
óravezetést (osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Megérti
az
ismert
témákhoz
kapcsolódó
rövid
kéréseket
és
megállapításokat.
Aktívan
követi
a
rövid,
egyszerű
autentikus
szövegeket.
Felismeri
a
tanult
nyelvi
elemeket.
Ki
tudja
szűrni
a
szöveg
lényegét
vagy
néhány
konkrét
információt.
- Követi a beszélők gondolatmenetét ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben.
- Megérti a célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított
tempóban beszélőket, ha szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve
beszélnek.
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A
fenti
A célcsoport érdeklődési körének dalok, versek, képekkel illusztrált történetek,
tevékenységekhez kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédiás anyagok, egyéb hangzó anyagok;
használható
tanárral, tanulótársakkal, tanári beszéd, interaktív feladatok.
szövegfajták,
szövegforrások
Fejlesztési
Szóbeli interakció
egység
Előzetes
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott
tudás
kommunikáció.
A tantárgyhoz
Közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert témákról,
(műveltségegyszerű
nyelvi
eszközökkel,
begyakorolt
beszédfordulatokkal;
kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a hozzá intézett
területhez)
kérdésekre,
illetve
rövid
párbeszédek
folytatása;
kapcsolható
az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata útján;
fejlesztési
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra.
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
- A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezésére,
egyre
bővülő
szókinccsel,
begyakorolt
beszédfordulatokkal,
egyszerű
nyelvi
eszközökkel.
Tud
egyszerű,
tényszerű
információt
kérni
és
továbbadni.
- Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá tud kérdezni
ezekre.
- Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi
eszközökkel
tud
kérdezni,
felszólításokat
megfogalmazni,
illetve
azokra
reagálni.
- Képes részt venni ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
- Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg mondandóját vagy magyarázza meg azt.
- Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond.
- Szükség esetén a saját mondanivalóját át tudja fogalmazni, le tudja egyszerűsíteni, a kommunikáció
fenntartása érdekében.
A
fenti
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek,
tevékenységekhez kérdések, felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén,
használható
véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.
szövegfajták,
szövegforrások
Fejlesztési
Összefüggő beszéd
egység
Előzetes
Felkészülés után rövid szövegek elmondása.
tudás
A tantárgyhoz
Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával,
(műveltségösszefüggő
beszéd
saját
magáról
és
közvetlen
környezetéről;
munkája
bemutatása
egyszerű
nyelvi
eszközökkel;
területhez)
rövid,
egyszerű
történetek
mesélése;
kapcsolható
egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfogalmazása;
fejlesztési
egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; a szavak, szócsoportok,
feladatok
egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az okokozati
összefüggések
kifejezése;
a
megértést
segítő
legfontosabb
stratégiák
alkalmazása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
- A tanuló felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert témákról, mesélni
tud élményeiről, vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, egyszerű nyelvi szerkezetekkel el tud
játszani
előre
megírt
szerepeket.
- Minta alapján képes összefüggő szöveget alkotni; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolásával, egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, okokozati
kapcsolatokat
ki
tud
fejezni
kötőszavakkal
(pl.
mert,
ezért,
tehát).
- Képes önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatására és értékelésére (pl. közös plakát
készítése,
kiállítása,
szóbeli
bemutatása
és
értékelése).
- Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás után a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel el
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tudja ismételni a szöveget.
A
fenti
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói
tevékenységekhez munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.
használható
szövegfajták,
szövegforrások
Fejlesztési
Olvasott szöveg értése
egység
Előzetes
Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának
tudás
megértése.
A tantárgyhoz
Az
ismerős
témákról
szóló
rövid
szövegek
megértése;
(műveltségaz alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben;
autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az alapvető információk
területhez)
kiszűrése;
kapcsolható
az
olvasott
szövegekre
vonatkozó
feladatok
elvégzése;
fejlesztési
a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, értelmezéséhez;
feladatok
tájékozottság
növelése
a
célnyelvi
kultúráról;
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
- A tanuló megérti a rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegeket
(pl.
leírás,
történet,
párbeszéd
a
tanulóhoz
közel
álló
témákról).
- Megtalálja a lényeges információkat egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, étlapon és
menetrendben,
rövid
újságcikkben,
programfüzetben).
- Megért egyszerű üzeneteket, leveleket, elektronikus üzeneteket, SMS-eket, bejegyzéseket.
Képes
megérteni
és
követni
egyszerű
használati
utasításokat,
instrukciókat.
- Képes az információszerzésre hagyományos és elektronikus forrásokból.
A
fenti
Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid történetek,
tevékenységekhez versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások,
használható
hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok
szövegfajták,
hozzá- szólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap,
szövegforrások menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek.
Fejlesztési
Íráskészség
egység
Előzetes
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve különböző műfajú és
tudás
a célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú szövegek alkotása.
A tantárgyhoz
Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról;
(műveltségaz írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű interakciókban;
területhez)
gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban;
kapcsolható
a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert
fejlesztési
témákról;
feladatok
az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek felismerése és
követése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A
tanuló
képes
szavak
és
rövid
szövegek
diktálás
utáni
leírásra.
- Képes egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatokat alkotni a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról,
különböző
szövegtípusok
létrehozni
(pl.
leírás,
élménybeszámoló,
párbeszéd).
- Kommunikációs céllal egyszerű szövegeket tud alkotni (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés).
- Sikeresen követ egyszerű írásos mintákat, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal meg tudja tölteni.
- Gondolatait össze tudja kapcsolni egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután).
- Tisztában van a gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeivel, és követi azokat saját
írásmű
létrehozása
során
(pl.
megszólítás
levélben,
e-mailben,
záró
formula).
- Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni.
A
fenti
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail,
tevékenységekhez levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg.
használható
szövegfajták,
szövegforrások
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Témakörök
Az ajánlott témakörök egyes elemei a második évfolyamon újra megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a
korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és azok így bővüljenek,
mélyüljenek. A kerettanterv a második évre új témaköröket is javasol, ezek a táblázatban félkövér formában
szerepelnek.
Ajánlott témakörök
1.
Hogyan
tanuljunk
idegen
nyelveket?
Mit
tudok
már?
További egyéni fejlesztési célok megfogalmazása. További nyelvtanulási stratégiák
megismerése,
kipróbálása,
az
előzetes
ismeretek
előhívása.
A különböző népekkel és kultúrákkal való együttélés fontossága az idegen nyelvek
ismerete által.
2.
Családom
Családtagok bemutatása, azok külső és belső tulajdonságainak leírása. Családi
események, közös programok és ünnepek. Napirendem. A háztartásban végzett
munkák és munkaeszközök. A munkamegosztás és takarékosság a családban. A
szülői és gyermeki felelősség. A különböző generációk tisztelete, az egymástól való
tanulás módjai, lehetőségei
3. Otthonom, tágabb környezetem, ahol élek Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaigazítás. Látnivalók, nevezetességek a
lakóhelyemen.
A fenntartható fejlődés jelentősége, a globális problémák és a lokális cselekvések,
valamint az egyéni életvitel közötti összefüggések.
4.
Iskolám
és
osztálytermünk/
osztályom
Osztályom,
tanáraim,
tantárgyaim,
osztálytársaim.
A
tanóráink és a tanórán kívüli közös programjaink.
5.
Vásárolok
Vásárlási szokásaim, üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Hazai és külföldi termékek.
Az online vásárlás előnyei és veszélyei.
6.
Ruhatáram
télen-nyáron
Az évszaknak megfelelő öltözködés jelentősége. A divat és egészség kapcsolata. A
márkás áruk és a minőség viszonya.
7.
A
természet
és
én.
A természeti jelenségek egyszerű leírása. A technikai fejlődés és a környezeti hatásai.
Környezetvédelem
a
hétköznapokban.
Kedvenc állataim. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. Felelős
állattartás.
8.
Terülj,
terülj
asztalkám!
Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Receptek, főzés,
sütés. Nemzeti és célnyelvi országok ételkülönlegességei.
9.
Ép
testben
ép
lélek!
Betegség, orvosnál. Sportok, sportfelszerelések. Kedvenc sportom. Sportversenyek.
10.
Szabadidőmben
Szabadidős tevékenységek: mozi, színház, koncert. Kedvenc időtöltésem. Internet,
interaktív
játékok.
A tanulást, művelődést és szórakozást segítő médiumok közötti tudatos választás.
11.
Lesz
szakmám!
Foglalkozások megnevezése, egyszerű leírása. Önéletrajz, motivációs levél
készítése. Felkészülés az állásinterjúra, egyéni képességek, készségek
összegyűjtése, célkitűzések megfogalmazása.
12.
Végre
itt
a
nyár!
Vakáció, utazás. Közlekedési eszközök, szálláshelyek, híres városok és
nevezetességeik. Megfontolt lépések, felelősségvállalás magamért és társaimért,
segítségnyújtás a bajbajutottaknak. A segítségnyújtás módjai.
A tanulók előzetes tudásának mérése
A tanulók kimeneti tudásának mérése

A fejlesztés
eredményei

Óraszám A/B
6/4

10/6

10/6

10/6

10/6

7/4

10/6

10/5

10/6
10/4

10/7

10/5

2/2
2/2

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét
információt.
várt Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben.
az Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet
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évfolyam végén

mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott
szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid
szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

Matematika
A Szakképzési Hídprogramban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak
matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy túlnyomó többségük
tudása alaphiányos. Továbbá jelentős részüknél a matematikatanulás és a tárgyban való teljesítés a korai
kudarcos területeik közé tartozik.
A program célja - a Szakképzési Hídprogram A és B verziójában - az, hogy a hiányosságok egyéni
feltérképezése után, a diákok figyelmét e tárgy elsajátíthatósága, érdekessége, mindennapi hasznossága és
sokrétűsége felé irányítva, pozitív attitűd alakuljon ki a matematika iránt. Ezáltal segítve a diákot mind az
eredményes záróvizsga letételéhez, mind esetleges további középiskolai tanulásához.
A program a pozitív attitűd kialakításával együtt az egyén fejlődése szempontjából jelentős részcélokat is
megfogalmaz. Többek között:
- értő, elemző olvasás képességének fejlesztése,
- a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesztése a konkrét helyzetekhez,
tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva,
- a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesztése,
- a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének kialakítása,
- alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása,
- a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkülönböztetésének és ezek
világban betöltött szerepének tudatosítása,
- a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése,
- az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése.
E célok elérésére a tantárgy feladata, a társadalmi környezet jelenségeinek, folyamatainak többoldalú
vizsgálata, a hétköznapi gyakorlat szempontjainak figyelembevételével. A felvetendő matematikai problémák
megfogalmazását konkrét, a közvetlen környezetben megjelenő kérdésekre alapozzuk. A valóság és a
matematika elemi kapcsolatainak szemléltetésén és alkalmazásán keresztül motiváljuk a tanulókat, a
hétköznapi életvitelhez kapcsolódó kérdések matematikai megválaszolhatóságával, megválaszolásával.
A tárgyat négy témakörben tárgyaljuk, amelyek részben áthatják egymást. Ezek: Gondolkodási módszerek,
matematikai logika, valószínűség; Számtan, algebra; Geometria; Sorozatok, függvények, helymeghatározás.
A Gondolkodási módszerek, matematikai logika elemeit nem csak közvetlenül, hanem a többi témakörben is
alkalmazzuk - ezért szerepel a + jel az órakeretnél.
Mivel a tanulók az egyes témaköröket illetően jelentősen különböző felkészültségűek lehetnek, ezért
lehetséges, hogy a témakörök rövidebben-hosszabban tekinthetők át. A szabadon felhasználható időkeret
ezt segíti. A program csoportmérete támogatja a kerettanterv egyéni fejlesztési terv szerinti megvalósítását.
A kerettanterv ezért az év elején és év végén a tudás felmérését irányozza elő.
Megvalósítása az első évfolyam kezdetén játékos formában javasolt.
Első évfolyam

Tematikai
egység

A tanulók matematikai ismeretének és képességeinek felmérése
Órakeret
A:
B: 2
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2

Előzetes
Ez mérendő.
tudás
A tantárgyhoz
A
matematikával
(műveltségaha-élmény kialakítása.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kulcsfogalmak/
fogalmak

kapcsolatos

gátlások

oldása,

megszüntetése.

Az

.

Tematikai
egység

Számtan, algebra

Tematikai
egység

Geometria

Órakeret
A:
82
B: 56
Előzetes
Elemi számfogalom a természetes számok körében, a négy alapművelet fogalmi
tudás
ismerete.
Az
egyenlőség,
egyenlőtlenség
fogalmának
ismerete,
ismeretlen,
behelyettesítés fogalmának ismerete.
A tantárgyhoz
A világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás képességének kialakítása.
(műveltségA
számfogalom
megerősítése
az
egész
számok
körében.
területhez)
A
művelet
fogalmának
mélyítése.
kapcsolható
Számolási
készség
fejlesztése
(fejben,
írásban).
fejlesztési
Azonos tulajdonságú dolgok csoportosítása, a csoportok egymáshoz való viszonyának
feladatok
megkülönböztetése.
Sorba
rendezés
képessége.
Szöveg
értelmezése.
Egyenlőségek
és
egyenlőtlenségek
felismerése.
Arányosság
felismerése.
Kommunikáció fejlesztése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Természetes számok ezres számkörben. Helyi érték. Hallott számok leírása, látott számok kiolvasása.
Egész számok helye és viszonya a számegyenesen, nagyságrendi összehasonlítások. Összeadás, kivonás
szóban
(fejben)
és
írásban.
Szorzás,
osztás
az
egész
számok
körében.
Eredmények
becslése.
Betűket
tartalmazó
kifejezések
megjelenítése,
értelmezése.
Konkrét
mérésekhez
kapcsolódó
számítások
végzése.
Osztókeresés, 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel való oszthatóság kimondása egyszerű
esetekben.
Egyenes
arányosság
alkalmazása.
Szöveges
feladatok
értelmezése,
adatok,
kérdések,
feltételek
szétválasztása.
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása behelyettesítéssel, lebontogatással - következtetéssel.
Számológép használata az alapműveletek elvégzéséhez.
Tízes számrendszer, helyi érték, összeadás, összeg, kivonás, különbség, szorzás,
Kulcsfogalmak/
szorzat, többszörös, osztó, hányados, maradék, becslés, ellenőrzés. Negatív szám,
fogalmak
előjel, arány, egyenlő, kisebb, nagyobb, egyenlet, ismeretlen, feltétel, ellenőrzés,
behelyettesítés.
Órakeret
A:
48
B: 22
Sík, tér elemi kognitív észlelése, egyenes, szög, test fogalmának ismerete.

Előzetes
tudás
A tantárgyhoz
Síkés
térszemlélet
kialakítása,
fejlesztése.
(műveltségHosszúság, terület, térfogat fogalmának fejlesztése, mértéke becslésének és
területhez)
kiszámításának
fejlesztése.
kapcsolható
Mértékegységek
tudatosítása.
fejlesztési
Geometriai arányok használata a mindennapokban. A pontosság igényének kialakítása,
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feladatok
fejlesztése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Adott tulajdonságú pontok megtalálása, ponthalmazok jellemzése - közelebb, távolabb, kisebb, nagyobb
fogalmának
biztos
használata.
Hasonlóság
felismerése
síkon.
Szögek
osztályozása,
szerkesztése,
szögmérő,
vonalzó
használata.
Háromszögek osztályozása szögeik szerint, oldalaik szerint, háromszögszerkesztés. Speciális négyszögek négyzet, téglalap, trapéz jellemzése, csoportosításuk. Speciális testek - kocka, téglatest, gömb, hasáb,
henger
jellemzése.
Szimmetriák felismerése, egyszerű alkalmazása. A kerület, terület, felszín elemi ismerete.
Hosszúság és terület mérésének gyakorlati megvalósítása.
Sík, tér, pont, egyenes, szakasz, távolság, szög, hosszúság, kerület, terület, térfogat,
Kulcsfogalmak/
(ezek mértékegységei) kör, gömb, sugár, átmérő, hasonlóság, arány, háromszögek
fogalmak
(legalább 3 féle azonosítása), négyzet, téglalap, szimmetria, párhuzamos, merőleges.
Tematikai
egység
Sorozatok, függvények, helymeghatározás
Előzetes tudás

Órakeret
A:
22
B: 14

Szám, sík, számegyenes, hely, arányosság.

A
tantárgyhoz Szabályfelismerés,
-alkalmazás.
Koordináta-rendszer
használata.
(műveltségA függvény fogalmának indirekt kialakítása. Adatrendszerezési képesség kialakítása és
területhez)
fejlesztése.
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Számsorozatok
szabályának
ismeretében
a
sorozat
folytatása.
Számsorozat tulajdonságainak felismerése - növekvő, csökkenő, korlátos. Tájékozódás a számegyenesen.
Derékszögű sík-koordinátarendszerben való tájékozódás számpár és pont, pont és számpár
viszonya. Egyenes arányosság pontpárainak ábrázolása, táblázatba rendezése.. GPS-koordináták
értelmezése.
Koordináta, koordináta-rendszer, sorozat, táblázat, grafikon.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Gondolkodási módszerek, matematikai logika, valószínűség
Órakeret A:
22
B: 12
Igaz, hamis állítás, biztos esemény, lehetetlen esemény tapasztalati ismerete.

Előzetes
tudás
A tantárgyhoz
A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben.
(műveltségMegismeréshez
szükséges
képességek
fejlesztése
területhez)
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók
kapcsolható
használata).
fejlesztési
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése, kombinatorikus gondolkodás megalapozása.
feladatok
becslés képességének kialakítása.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában (összehasonlítás, viszonyítás, rendezés,
műveletek: és, vagy, ha-akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem). Problémamegoldási módszerek
gyakorlása (próbálgatás; következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, ellenpélda
szerepe).
Valószínűségi játékok tapasztalatainak gyűjtése, rögzítése és szabályalkotás. Sorba rendezés összes
lehetőségének
előállítása.
Egyszerű
grafikonok
olvasása.
Gyakoriság
felismerése.
Nyerési esély becslése.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Állítás, következtetés, ok, következmény, igaz, hamis, biztos esemény, lehetetlen
esemény, „lehetséges-de nem biztos”, sorba rendezés.
A tanulók teljesítményének mérése

Tematikai
egység

Órakeret
A: 4 óra
B: 2 óra

A
tanuló
- képes felfogni és értelmezni a matematikával kapcsolatos kapott szóbeli vagy írásbeli
utasításokat
a
kerettanterv
követelményrendszerén
belül,
- képes diktálás után leírni, írott formából kiolvasni természetes számokat,
- képes egész számokat nagyság szerint sorba rakni, számegyenesen ábrázolni,
helyesen
használja
az
összehasonlításhoz
szükséges
fogalmakat,
- képes szóban és írásban a négy alapműveletet biztonsággal elvégezni az egész
számok
halmazán,
ezres
körben
és
számológéppel
azon
túl
is,
- képes elolvasni, értelmezni, lejegyezni egyszerű matematikai tartalmú szöveget a
kerettanterv
követelményrendszerén
belül,
- képes az alapművelet eredményét nagyságrenden belül megbecsülni, a becslést
ellenőrizni,
- képes egyszerű - legfeljebb kétlépéses - egy ismeretlenes elsőfokú egyenlet és
egyenlőtlenség megoldására valamely módszerrel, valamint a megoldás ellenőrzését
A
fejlesztés elvégezni
behelyettesítéssel
figyelmeztetés
nélkül,
várt
eredményei képes
az
egyenes
arányosság
felismerésére,
az évfolyam végén - ismeri az alapvető síkidomokat (háromszög, négyzet, téglalap, kör) és testeket (kocka,
téglatest, gömb), saját szavaival vagy főbb jellemzőikkel pontosan le tudja írni azokat,
- képes egyenes, szakasz, négyzet, kör, trapéz rajzolására, szög szerkesztésére,
másolására
szögmérővel,
vonalzóval,
körzővel.
- képes hosszúság mérésére és az adatokból a kerület kiszámolására,
- képes képlet és meglévő adatok segítségével a négyzet, a téglalap kerületét, területét,
kiszámolni,
képes
a
tengelyes
szimmetriák
felfedezésére,
- képes számpár alapján derékszögű kétdimenziós koordinátarendszerben egy pont
helyének meghatározására és a pont helyének ismeretében megadni a koordinátáit
képes
grafikonról
adatokat
leolvasni,
táblázatból
adatokat
kiolvasni,
- képes azonos tulajdonság alapján halmazt képezni, megállapítani a halmazhoz
tartozást
és
nem
tartozást,
- képes egy egyszerű állítás igazságtartalmának megállapítására, igaz és hamis állítások
megfogalmazására.

Második évfolyam
A tanulók matematikai ismeretének és képességeinek felmérése

Tematikai
egység

Órakeret
A:
B: 2

2

Előzetes
Ez mérendő.
tudás
A tantárgyhoz
A matematikával kapcsolatos gátlások oldása, megszüntetése. Az aha-élmény
(műveltségkialakítása.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kulcsfogalmak/

.
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fogalmak
Tematikai
egység

Számtan, algebra

Órakeret
A:
41
B: 26
Előzetes
A négy alapművelet biztos alkalmazása az egész számok körében. Egyszerű
tudás
szöveges feladatok értelmezése - az adat és ismeretlen azonosítása.
Betűket tartalmazó egyszerű kifejezések értelmezése.
A tantárgyhoz
A világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás képességének fejlesztése.
(műveltségSzövegértelmezés,
szövegalkotás
gyakorlati
jellegű
feladatokban.
területhez)
Állítás-bizonyítás
igényének
kialakítása,
fejlesztése.
kapcsolható
Ellenőrzés, önellenőrzés igényének erősítése, eredményért való felelősségvállalás.
fejlesztési
Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos
feladatok
értékek
erősítése
(kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Racionális számok értelmezése, írása, olvasása. Tizedes törtek szorzása egész számmal.
Egész számok osztása, törtek felírása tizedes tört alakban, törtek nagyságának összehasonlítása.
Hatványozás (pozitív egész kitevőjű hatvány) mint a szorzás formailag rövid alakja.
Nagyságrend
megállapítása
(tíz
hatványai).
Százalék
fogalma,
számítása,
kamatszámítás.
Elsőfokú
egyismeretlenes
egyenlet
felírása
szövegből
és
megoldása
mérlegelvvel.
Két műveletre alapozott szöveges feladat értelmezése és megoldása. Egyenes és fordított arányosság
alkalmazása.
Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás, műveleti sorrend tudatos alkalmazása.
Mértékegységek
átváltása
(hossz,
terület,
térfogat,
súly,
idő).
Számológép biztos használata az alapműveletek, a hatványozás és négyzetgyökvonás elvégzéséhez.
Tört, tizedes tört, mértékegységek, százalék (százalékalap, százalékláb,
Kulcsfogalmak/
százalékérték), hatvány, nagyságrend.
fogalmak
Tematikai
egység

Geometria

Órakeret
A:
30
B: 18
Előzetes
Adott
tulajdonságú
pontok
megtalálása,
ponthalmazok
jellemzése
tudás
közelebb,
távolabb,
kisebb,
nagyobb
fogalmának
biztos
használata.
Hasonlóság
felismerése
síkon.
Szögek
osztályozása,
szerkesztése,
szögmérő,
vonalzó
használata.
Háromszögek
osztályozása.
Speciális négyszögek - négyzet, téglalap, trapéz felismerése. Speciális testek - kocka,
téglatest,
gömb
ismerete.
Szimmetriák felismerése, a kerület, terület, felszín elemi ismerete.
A tantárgyhoz
Síkés
térszemlélet
fejlesztése.
(műveltségHosszúság, terület, térfogat fogalmának fejlesztése, mértéke becslésének és
területhez)
kiszámításának
fejlesztése.
kapcsolható
Mértékegységek
tudatosítása.
fejlesztési
Geometriai arányok használata a mindennapokban. A pontosság igényének kialakítása,
feladatok
fejlesztése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kerület,
terület
térfogat
kiszámítása
képlet
és
azonosított
adat
segítségével.
Speciális háromszögek, négyszögek, kör szerkesztése, másolás önállóan, alapszerkesztések önállóan vagy
segítséggel.
Kicsinyítés, nagyítás egy pontból - szerkesztése önállóan. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria biztos
felismerése.
Henger,
kúp,
gúla
ismerete.
Kocka,
téglatest
hálójának
ismerete
felszínszámítás
a
háló
ismeretében.
Alaprajz
értelmezése,
alkalmazása.
Hasonlóság alkalmazása távolság meghatározáshoz. Pitagorasz-tétel szemléletes ismerete.
Sík, tér, síkidom, test, oldallap, oldalél, csúcs, hasonlóság, terület, felszín, térfogat
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

(tengelyes) tükrözés, szimmetria.

Tematikai
egység

Sorozatok, függvények, helymeghatározás

Tematikai
egység

Gondolkodási módszerek, matematikai logika, valószínűség

Órakeret
A:
22
B: 16
Előzetes
Szám, sík, számegyenes, hely, arányosság, tájékozódás a számegyenesen.
tudás
Derékszögű sík-koordinátarendszerben való tájékozódás számpár és pont, pont és
számpár viszonya, egyenes arányosság pontpárainak ábrázolása, táblázatba rendezése.
A tantárgyhoz
Szabályfelismerés,
-alkalmazás.
(műveltségKoordináta-rendszer használata, térbelivé bővítése. A függvény fogalmának fejlesztése.
területhez)
Adat-rendszerezési képesség kialakítása és fejlesztése. Grafikonértelmezés.
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Szabályalkotásnak megfelelő sorozat folytatása az első elem ismeretében, illetve sorozatkészítés.
Egyszerű
grafikonok
olvasása,
értelmezése.
Grafikon készítése táblázat alapján, táblázat készítése grafikon alapján, hiányzó adat megtalálása.
Speciális sorozatok: számtani, mértani, Fibonacci ismerete, példák a mindennapokban.
Hozzárendelés, függvény, növekedés, fogyás, érték, számtani közép (átlag).
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Órakeret
A: 8
B: 6

Előzetes
Igaz, hamis állítás, biztos esemény, lehetetlen esemény ismerete.
tudás
A tantárgyhoz
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.
(műveltségA
rendszerezést
segítő
eszközök
fejlesztése.
területhez)
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás gyakoroltatása.
kapcsolható
Valószínűségi gondolkodás fejlesztése. Kombinatorikus gondolkodás megalapozása.
fejlesztési
Becslés képességének fejlesztése.
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A nyelv logikai elemeinek tudatosítása (összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, műveletek: és, vagy,
ha-akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, igaz, hamis). Problémamegoldási módszerek
tudatosítása (próbálgatás, következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, ellenpélda
szerepe).
Különböző
elemek
kiválasztási
lehetőségének
előállítása.
Valószínűség
a
mindennapi
életben.
Gyakoriság
felismerése.
Nyerési esély becslése (számítása).
Állítás, következtetés, ok, következmény, igaz, hamis, biztos esemény, lehetetlen
Kulcsfogalmak/
esemény, „lehetséges, de nem biztos”, sorba rendezés, gyakoriság, logikai műveletek.
fogalmak
Tematikai
egység

A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret
A:
B: 2

2

A
tanuló
- képes egész számok leírására diktálás után, és kiolvasására, a tizedes törtek körében
A
fejlesztés
négy tizedesjegyig, egész számlálójú és nevezőjű törtek esetén a számláló és nevező
várt
eredményei
százas
nagyságrendjének
körében,
az évfolyam végén
képes
megállapítani
és
jelölni
a
fentiek
nagyságának
sorrendjét,
- biztonsággal számol az egész számok körében, kétjegyű szorzóig, osztóig,
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helyesen
alkalmazza
a
műveleti
sorrendet,
helyesen
ismeri
fel
az
egyenes
és
fordított
arányt,
képes
az
egyenes
arány
hiányzó
mennyiségét
kiszámítani,
- képes a mindennapi életből vett alapműveletekre épülő egyszerű problémákat
szöveggel megfogalmazni és megoldani az adatok szétválasztásával, a műveletek
jelölésével,
- képes legfeljebb négylépéses elsőfokú, egyismeretelenes egyenlet és egyenlőtlenség
megoldására,
ellenőrzésére,
- képes a százalékszámítás két jellemzőjéből a harmadik kiszámítására (legalább egy
irányban),
biztonsággal
vált
át
mértékegységeket,
képes
betűt
tartalmazó
kifejezéssel
műveletet
végezni,
képes
kiszámolni
legfeljebb
három
szám
átlagát,
képes
a
kicsinyítés,
nagyítás
felismerésére,
- képes elegendő oldal, illetve szög ismeretében a háromszög megszerkesztésére,
biztosan
ismer
fel
egybevágó,
hasonló
síkidomokat,
testeket,
- biztosan ismeri fel a tengelyes szimmetriát, segítséggel a többi szimmetriafajtát is,
- meg tudja fogalmazni a Pitagorasz-tételt, a befogók ismeretében ki tudja számolni az
átfogót
legfeljebb
kétjegyű
pitagoraszi
számhármasok
körében,
- képes adott számsorozatot folytatni néhány elem és a szabály ismeretében,
felismeri
az
egyenes
arányosság
grafikonját,
- képes egyszerű diagramon/grafikonon a növekedés, illetve csökkenés megállapítására,
biztosan
tájékozódik
kétdimenziós
koordinátarendszerben,
képes
táblázat
adatait
koordinátarendszerben
ábrázolni,
- képes különbséget tenni a lehetetlen, a valószínűtlen és a biztos esemény között,
képes
néhány
különböző
elem
szisztematikus
sorba
rendezésére,
- képes a nyerési esély nagyságrendjének megbecsülésére.

Társadalom- és jelenkorismeret
A Társadalom és jelenkor műveltségterület tartalmait a Szakképzési Hídprogram a történelem,
társadalomismeret és részben a Föld és környezetünk tantárgyak (műveltségterület) tartalmi elemeit
egyetlen tantárgyon keresztül, komplex módon közvetíti a tanulók számára. A két évfolyam anyaga több
tematikus egységbe szervezve a történelem, a társadalomismeret, az erkölcs és etika, a hon- és népismeret,
a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, valamint a filozófia egyes területeinek tartalmait
különböző arányban tartalmazza. Ezeken kívül ez a program a művészetek műveltségterületből a
mozgóképkultúra és médiaismeret tartalmainak közvetítésére is szolgál.
A Társadalom- és jelenkorismeret tantárgy főbb feladatai a Köznevelési törvény Szakképzési Hídprogramra
vonatkozó szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott NAT-ból következően fogalmazhatók meg:
- a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett társadalmi folyamatok
megértéséhez;
- események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók készségeit, kompetenciát,
melynek révén sikeres felnőtté válhatnak;
- támogassa a felnőtté váló szakiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív állampolgárrá válásukat,
erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban;
- segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozás személyes megélését, felelősségtudatos
magatartásukat;
- a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a Szakképzési Hídprogramban tanulókat a
jelenben való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket;
- a Szakképzési Hídprogramban tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi megismerés
során kapjanak képet a múltról, és különösen a közel múlt világáról, a jelent alakító tényezőiről;
- személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal kapcsolatban, lehetőséget
biztosítson a történelemből fakadó tanulságok levonására;
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- a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas kapcsolati kultúra
fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban;
- a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, hogy reflektáljon a diákok
társadalmi tapasztalataira.
A tantárgy tanításának céljai a Szakképzési Hídprogram közismereti tantárgyrendszerben a következők:
- A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a történettudomány által
kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve a történettudomány vizsgálati eljárásainak
(történeti probléma felismerése, megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával.
- A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként az
emberek a múltban, mint a jelenben élők.
- A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása segíti a tanulókat a múltra
vonatkozó magyarázatok, következtetések és értékelések megértésében, a történelmi ismeretek
rendszerezésében, a múlttal és a múlt megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb
megválaszolásában, a különböző korok

és események

összehasonlításában, az összefüggések

azonosításában, valamint az önálló következtetések és vélemények megfogalmazásában.
- A Társadalom és jelenkor ismeretkör legfőbb célja, hogy a különböző társadalomtudományok (szociológia,
szociálpszichológia, politológia, jogtudomány, közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be
jelenségeket, problémákat, és segítse a tanulókat ezek értelmezésében, következtetések
megfogalmazásában; valamint segítse a szakiskolai tanulókat a szűkebb és tágabb környezetükben való
eligazodásban, boldogulásban.
- Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő módszerek alkalmazásával a
tantárgy megalapozza és fejlessze a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét, és erősítse problémamegoldó
gondolkodásukat.
Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések rendszere, amely
által pontos képet lehet kapni a szakiskolába belépő tanulók tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciáiról és
ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek ismeretében lehet megvalósítani a szakiskolai közismereti
kerettantervet, amely lehetőséget ad a tanulók különbözőségének kezelésére.
A Szakképzési Hídprogram tematikus egységei olyan nevelési célok megvalósítására adnak lehetőséget,
mint a tanulás, az iskola, a tudás értékeinek, hasznának felismertetése, a társadalom, a közösségek és az
egyén kapcsolatának vizsgálata, valamint támogatás a magyar demokratikus intézményrendszerben való
eligazodásban. Ezek a tartalmak többnyire olyan tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg, amelyek
mind az egyének, mind az osztályközösségek számára fejlesztést/fejlődést tesznek lehetővé. A program
során lehetőséget biztosítunk a tanulók korábban nem megfelelő szintre fejlesztett kulcskompetenciái
fejlődésének, a meglévő kompetenciák bővítésére oly módon, mint például a szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség, az önálló véleményalkotás, a kritikai gondolkodás vagy a térbeli tájékozódás elősegítése,
támogatása.
A Szakképzési Hídprogramban a Társadalom és jelenkor tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek
legyenek
- az európai történelem és társadalom alapvető folyamatainak a megértésére,
- ezen belül a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére, a magyarság európai
jelenlétének a koronként változó nemzetközi kapcsolatok jellegének a nyomon követésére,
- az egyén szerepének értékelésére és a közösséghez tartozás felelősségének elfogadására,
- kritikusan szemlélni a tömegmédia általuk fogyasztott termékeit,
- saját érdekeiknek megfelelően használni Magyarország demokratikus intézményrendszerét,
- értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint kihasználni a
Szakképzési Hídprogram által biztosított tanulási lehetőségeket,
- tudják értékelni az Európai Unióhoz történő csatlakozás történelmi és kulturális jelentőségét.
A program egészében törekedni kell arra, hogy a tanulók
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- az alapvető írott és tárgyi forrásokat, forrástípusokat megismerjék, és a szerzők/alkotók nézőpontját
képesek legyenek azonosítani,
- a dokumentumok (szövegek) alapvető tartalmi elemeit felismerjék,
- legyenek feltevéseik (magyarázataik) híres emberek, történelmi

személyiségek

jellemzése,

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóira, okaira,
- legyenek képesek az emberi (történelmi) cselekvések és azok következményei közötti kapcsolat
felismerésére és igazolására konkrét példákon,
- tanulmányaik során törekedjenek a filmelemzés alapjainak az elsajátítására, az ehhez szükséges
ismeretek (kép, hang, szöveg, vizualitás, rendezői szándék, befogadás-történet) megszerzésre,
- legyenek tisztában a filmelemzéssel - a történelmi tények tükrében (pl. 80 huszár, Trója).
Első évfolyam

Tematikai
egység
Cél

Tematikai
egység

A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret
A:
2
B: 2
A tanulók előzetes tudásának a feltárása, korábbi tanulmányaik során szerzett
tanulással kapcsolatos kompetenciáik azonosítása.
Európa múltja és jelene 1.

Órakeret
A:
26
B: 18
Előzetes
Alapvető topográfiai és kronológiai ismeretek; elemi tér- és időbeli tájékozódás a
tudás
Földgolyó, Európa és Magyarország térképein. Alapvető ismeretek azonosítása Európa
történetéről.
A
A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. Topográfiai és kronológiai ismeretek
tantárgyhoz
szerzése.
(műveltségA térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, államhatárok, települések)
területhez)
megkeresése,
azonosítása
a
térképen.
kapcsolható
Az egyes korszakok időhatárainak az azonosítása, az időszámítás elvének a megértése
fejlesztési
(Kr.
e.
és
Kr.
u.).
feladatok
Gyakorlottság
növelése
különböző
információforrások
használatában.
A fontosabb európai korok/korszakok jelentőségének megismerése, a jellegzetességeik
alapján
a
hasonlóságok
és
különbségek
felismerése.
A tárgyi és a szellemi kultúra koronként történő változásainak nyomon követése, az
eltérő
kultúrák/civilizációk
kapcsolatainak,
egymásra
hatásuk
felismerése.
A tudomány és technika koronkénti változásainak és a változások okainak megismerése.
A társadalmi-történelmi változások jelentőségének felismerése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kontinensek és óceánok térben és időben (a Föld felszíni jellegzetességeinek és hatásuknak a
felismertetése
az
élet,
illetve
az
emberi
civilizáció
fejlődésére).
Meghatározó jelentőségű korok és korszakok megismerése Európa történelmében (az egyes kultúrák időbeli
és
térbeli
azonosítása
térkép
és
időszalag
használatával)
Ősi kultúrák Európában (az őskori társadalmak együttélési formáinak és civilizációs/művészeti alkotásaik
megismerése)
A görög poliszok világa (az eltérő politikai berendezkedésű poliszok történetének megismerése /Athén,
Spárta/,
az
eltérő
fejlődés
okainak
a
feltárása)
Róma és a Római Birodalom (Róma és a Római Birodalom történetének megismerése - a birodalom
„természetrajza”: kialakulása, fejlődése és bukása okainak feltárása és azok megértése)
Nagy Károly Európája (a frank állam története és kereszténység hatása Európa történetére - az
államszervezés politikai-katonai és vallási összetevőinek a megismerése, a kereszténység civilizációs
hatásának
a
megértése)
A rendi társadalmak Európája (a rendi monarchia jellegzetes típusainak a megismerése, az eltérő jellegű
nyugatés
kelet-európai
fejlődés
főbb
vonásainak
a
felismerése)
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A nagy felfedezések kora - Európa hatása a világ többi részére (A legjelentősebb felfedezők és felfedezések
megismerése, a nagy felfedezések társadalmi, politikai és technikai előzményeinek, okainak azonosítása és
megértése)
Az átalakuló Európa: a reformáció hatása és a kapitalizmus kialakulása (A reformáció legjelentősebb
irányzatainak és társadalmi/politikai hatásuk megismerése, a nyugat-európai kereszténység egységét
megbontó politikai és vallási előzmények azonosítása, hatásuk megértése, a kapitalizmus előfeltételeinek a
kialakulása,
okainak
azonosítása
és
megértése).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai
egység

patriarchátus, matriarchátus, barlangrajzok/festmények, katonaállam, demokrácia,
polisz, köztársaság, diktatúra, császárság, népvándorlás, feudális állam, hűbériség,
egyház,
latin
nyelv,
kódex,
király,
rendek,
keresztes
háborúk,
Kolumbusz,
Magellán,
Luther, Kálvin, Erasmus,
A magyarság Európában 1.
Órakeret
A:
26
B: 18
Magyarország térképén.

Előzetes
tudás
A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás
Alapvető ismeretek a magyarság történetéből.
A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, államhatárok,
települések) megkeresése, azonosítása a térképen. Néhány kiemelt történelmi esemény,
jelenség topográfiai helyének elhelyezése vaktérképen (internetes térképek használata).
Táblázatok értelmezése, adatok kikeresése, összefüggések megfogalmazása.
A magyar állam térbeli változásainak nyomon követése az egyes konkrét történelmi
eseményekkel
összefüggésben
a
változások
okainak
a
felismerése.
Az egyes korszakok időhatárainak az azonosítása, az időszámítás elvének a megértése
(Kr.
e.
és
Kr.
u.).
A
kor
legfontosabb
dokumentumainak
megismerése
és
értelmezése.
Az egyén szerepének felismerése, a kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények
megismerése révén az egyén szerepének és felelősségének súlyának megbecsülése.
Az egyéni felelősségérzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a közösségért.
Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések megfogalmazása a
történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóira. Az emberi
(történelmi) cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének
.gyakorlása konkrét példákon.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A honfoglalás és a magyar államalapítás (a magyarság vándorlási útvonalának felvázolása, az egyes
„állomások” /Levédia, Etelköz/ azonosítása, a honfoglalás történelmi előzményeinek a tisztázása és
megértése, a honfoglalás eseményeinek követése, térben- időben, a honfoglalás társadalmi és politikai
következményeinek
a
tisztázása).
Az államalapítás - és az Európához kapcsolódás - történelmi fontosságának a felismerése (Géza és István
döntéseit befolyásoló okok feltárása, megértése). Európa és a középkori magyar királyság (a magyarság
változó helyzetének és szerepének megismerése a középkori Európában, az Árpád házi királyok diplomáciai
törekvéseinek azonosítása (Német-római császárság, Bizánc, Kelet-Európa), azok mozgatórúgóinak
megértése).
Az Anjou-királyok Magyarországa (A nagyhatalmi törekvések nemzetközi és hazai hátterének megismerése,
megértése).
A középkori rendi jellegű magyar társadalom jellegzetességei (a rendi elkülönülés okainak megértése, a
király és a rendi jellegű politikai törekvések konfliktusainak megismerése, az okok megértése).
A törökök megjelenése a magyarság középkori történelmében (a török hódítás irányainak azonosítása, az
okok
felismerése,
a
magyar
királyság
törökellenes
törekvéseinek
/Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, II. Lajos/ sikerei és kudarcai - a középkori magyar
állam
bukása,
az
okok
azonosítása
és
megértése).
A korabeli dokumentumok ismerete /István törvényei, Intelmek, Aranybulla, I. Lajos 1351-es törvényei/,
értelmezése.
„Impériumváltás”: a török kiszorítása a Magyar Királyság területéről - betagolódás a Habsburg Birodalomba
(Az „impériumváltás” okainak az azonosítása és megértése /Erdély szerepe a korabeli európai politikában, a
„kétarcú”
magyar
politikai
elit
szerepvállalásai
/kurucok-labancok).
Küzdelmek a Habsburgok ellen - Bocskai, Bethlen, Rákóczi - politikai/katonai törekvései (Az eltérő célú
katonai és politikai törekvések céljainak megértése, a háborúk legfontosabb eseményeinek ismerete).
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A XVIII. század „Habsburg-Magyarországa” (A birodalom politikai és gazdasági törekvéseinek jellege, és
ezek hatása a magyar társadalom és gazdaság átalakulására, összefüggések keresése és értelmezése).
honfoglalás,
törzsszövetség,
kettős
fejedelemség,
Kulcsfogalmak/ Géza,
István,
államszervezés
államalapítás,
fogalmak
II.
András
az
Aranybulla,
IV.
Béla
a
mongol
invázió,
Károly Róbert és I. Lajos: regionális nagyhatalmi törekvések, az ősiség (1351)
Hunyadi
János,
Mátyás,
Corvinák,
Nándorfehérvár
(1456),
Mohács
(1526),
Buda
(1541),
Bocskai,
Bethlen,
Rákóczi,
hajdúk,
kurucok-labancok,
Majtény
(1711),
Pragmatica Sanctio, Mária Terézia, II. József
Tematikai
egység

Intézményeink működése

Órakeret
A:
18
B: 16
Előzetes
Alapvető állampolgári ismeretek azonosítása a korábbi iskolai tanulmányok és
tudás
gyakorlati tapasztalatok alapján.
A
Hivatalos
és
magánügyek
megkülönböztetése.
tantárgyhoz
Országos intézmények - országgyűlés, kormány, minisztériumok, bíróságok, adóhivatal (műveltségfeladatainak, működésének megismerése. Helyi intézmények - önkormányzat,
területhez)
polgármesteri hivatal, az egészségügyi, az oktatási és egyéb funkciójú helyi intézmények
kapcsolható
feladatainak
megismerése.
fejlesztési
Ügyintézés a gyakorlatban - hasznos tudnivalók a helyi körülmények és adottságok
feladatok
figyelembevételével.
A közéleti/társadalmi kommunikáció fontossága és az asszertív viselkedés.
Az alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek ismerete.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Az
Alkotmány
tartalmi
és
formai
elmeinek
a
megismerése,
értelmezése.
Az
alapvető
emberi
jogok
megismerése,
értelmezése.
A modern polgári állam funkciói, intézményei (az államhatalmi és államigazgatási szervek működésének és
feladatinak
az
azonosítása,
megértése).
A demokratikus berendezkedés, a hatalommegosztás (A demokratikus berendezkedés és
hatalomműködtetés
elveinek
ismerete).
A mai magyar állam főbb jellemzői (parlament, állam és kormányfő, pártok, politikusok, alkotmánybíróság,
jogrend
stb.).
Az önkormányzat intézményei (az önkormányzatiság szintjei, a feladatok és hatáskörök megismerése).
Különböző
ügyek
intézésének
gyakorlata,
a
kulturált
viselkedés
gyakorlása.
Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása, magatartásminták elemzése,
értékelése.
Mindennapi
élethelyzetek
elbeszélése,
eljátszása
dramatizálása.
Az állampolgári ügyek intézéséhez szükséges írásbeliség (adat - és űrlapok, kérvények, igénylések
értelmezése, kitöltése, ér stb.) gyakorlása.
állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, alkotmány Kulcsfogalmak/ alaptörvény, nyomtatványtípusok
fogalmak
Tematikai
egység
Előzetes
tudás
A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

Média és társadalom
Órakeret
A:
24
B: 16
A korábbi iskolai tanulmányok során, valamint a gyakorlatban szerzett ismeretek és
tapasztalatok feltárása és azonosítása.
A
médiaműfajok
közötti
különbségek,
illetve
az
egyes
médiumok
műsorstruktúrájának
megismerése.
A média társadalmi szerepének és a társadalomra gyakorolt hatásának, valamint
működésének
feltárása.
A médiahasználattal kapcsolatos kritikai gondolkodás, a tudatos választás képességének
fejlesztése
személyes
élményekre
építő
képességfejlesztő
módszerekkel.
A mozgókép szövegértési fejlesztése a tevékenységközpontú, kreatív médiapedagógia
eszközeivel.
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A kereskedelmi kommunikációval, a reklámozással kapcsolatos megfontolt tudatos
fogyasztói
szerep
kialakítása.
Az online kommunikációban való tudatos és kreatív részvétel. Az adatbiztonsággal,
jogtudatossággal, a függőség és egyéb veszélyek elkerülésével kapcsolatos ismeretek
tudatosítása.
A közösségi tartalmak előállításához kapcsolódó etikai szabályok elsajátítása, a
felelősség, a tájékozottság fejlesztése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A tömegmédia világa: a nyomtatott, az elektronikus és a digitális média. (Egy-egy konkrét példa alapján
célokban, funkciókban, célcsoportban, eszközökben megmutatkozó azonosságok és különbségek feltárása,
azonosítása.)
A média társadalmi, gazdasági, politikai funkciói, eszközei, jellegzetességei. (A kultúrafogyasztást és
szórakoztatást célzó különbségek azonosításai, a médiafogyasztás befogadói jellegzetességeinek és
különbözőségeinek
az
okai,
az
okok
megértése.)
A média különféle funkcióinak azonosítása, előnyeinek és hátrányainak felismerése. Az aktuális televíziós
nézettségi
adatok
elemzése,
értelmezése.
A filmes hatáseszközök és a filmalkotási folyamat feladatmegosztásainak megismerése, az alkotói folyamat,
mint
munkatevékenység.
Tanulási és szórakozási lehetőségek, hasznos dolgok és veszélyek - tévé, internet, a biztonságos
internethasználat
szempontjainak
tudatosítása.
A médiaszövegek befogadásának tanulmányozása, a közönség médiafogyasztási szokásainak kritikus
megfigyelésére alapozott tudatos mű- és műsorválasztás. (Műsorújságok műsorkínálatának elemzése, a
műsorés
programválasztás
szempontrendszereinek
azonosítása.)
A manipuláció veszélyeinek, technikáinak felismerése, azonosítása konkrét példákban (pl. Wapra-jelentés
megtekintése,
értelmezése).
Az életkori sajátságoknak és az elvárható tájékozottságnak megfelelő érvkészlettel és példákkal
alátámasztott vita a média társadalmi szerepéről, működésmódjáról, pl. a médiahasználattal kapcsolatos
függőségekről, a médiafinanszírozással összefüggő kérdésekről, a médiabefolyásolásról, manipulációról, a
saját
tartalmak
közzétételéről,
az
erkölcsi
és
jogi
normák
alkalmazásáról.
Speciális médiatermékek megismerése, elemzése, összehasonlítása (papír- és digitálisalapú képregények,
valóságshow-műsorok).
A digitális éden: a szerepjátékok és média világa (konkrét játékok bemutatása, tartalmi és hatáselemzés
készítése).
Média, médium, tömegmédia, tömegkommunikáció, sajtóműfaj, nézettségi adat,
Kulcsfogalmak/ műsorstruktúra, célközönség, plán, vágás, jelenet, storyboard (képes forgatókönyv),
fogalmak
forgatás, utómunka, manipuláció, médiahack/hacker.
Tematikai
egység

Ismerjük meg Magyarországot!

Órakeret
A:
24
B: 18
Előzetes
A korábbi iskolai tanulmányok során, valamint a gyakorlatban szerzett ismeretek és
tudás
tapasztalatok feltárása és azonosítása.
A
Térképészeti alapismeretek a hétköznapokban . (Térképek a mindennapi életben:
tantárgyhoz
Város-,
autó-,
kerékpárés
turistatérképek
használata.)
(műveltségTájékozódás és útvonaltervezés lehetőségei és módszerei papíralapú és internetes
területhez)
útvonaltervezővel.
kapcsolható
Magyarország régiói, megyéi és a járások - a közigazgatás szerepe a hétköznapokban.
fejlesztési
Városok, falvak, tanyák - ahol az emberek élnek - Magyarország településtípusai és
feladatok
nagyobb
városai.
A történelem emlékei - a föld felszínén. Nevezetes várak, kastélyok, templomok, romok.
A népi kultúra emlékei: a skanzenek.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Amit a külföldieknek és a hazai látogatóknak is mindenképpen látniuk kell... Különböző típusú és célú
útvonaltervek készítése hagyományos és digitális útvonaltervezők segítségével a nagyobb tájegységek és
azok
nevezetességei
bemutatásra.
A legfontosabb tíz látnivaló Magyarországon (toplista készítése történelmi és kulturális ismertetőkkel).
Településtípusok és jellemzőik - hasonlóságok és különbségek feltárása, a települési sajátosságok
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azonosítása
és
jellemzése.
A történelem emlékei, mint az idegenforgalom és a belföldi turizmus célpontjai - a turizmus szerepének a
felismerése az ország-kép és a gazdaság szempontjából - saját élményű gyűjtemény készítése és
bemutatása.
A népi kultúra tájban és időben eltérő jellegzetességeinek a feltárása (építészet,díszítőművészet, öltözködés
stb.)
az
különféle
tájegységek
sajátosságainak
a
megismerése.
Hagyományos paraszti házak építészetének, népi tárgyak, eszközök funkciójának megismerése, tárgyak
gyűjtése.
térkép, útvonaltervező, idegenforgalom, turizmus, településtípus (város, falu, tanya),
Kulcsfogalmak/ műemlék, skanzen
fogalmak
Tematikai
egység

A tudás és az iskola szerepe a modern társadalomban
Órakeret
A:
12
B: 10
A korábbi iskolai tanulmányok során átélt tanulással kapcsolatos sikerek és
kudarcok okainak azonosítása.
Az iskola és a tanulás szerepének felismerése a modern társadalomban.
Az eltérő korok iskoláinak a bemutatása, a tanulás egyre szélesebb társadalmi
csoportokra
történő
kiterjesztése
fontosságának
felismerése.
A tanulás és az iskola (a tankötelezettség) értelmezése. Az élethosszig tartó tanulás
eszméjének mint új tanulási paradigmának a bemutatása.

Előzetes
tudás
A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Az egyéni szintű tanulás eredményességével és eredménytelenségével kapcsolatos problémák
azonosítása
és
megvitatása.
A tanulás hiányának egyéni és társadalmi szintű következményei - az okok azonosítása és megértése, a
tapasztalatok
megvitatása,
érvek
ütköztetése.
A
tanulás
fontossága,
egyéni
és
közösségi
haszna.
Az emberi tudás - mesterségek, tudományok rendszere - kialakulásának megismerése konkrét, a korábban
megismert
történelmi
korokhoz
kapcsolható
példák
során.
Az

iskola

társadalmi

szerepe,

célja

-

elképzelések,

vélemények

ütköztetése.

Az iskolai és a hétköznapi tudás fogalmának átalakulása, a műveltségről alkotott elképzelések azonosítása
és
megvitatása,
az
egész
életen
át
tartó
tanulás
szükségessége.
Az
iskolán
kívüli
művelődés
szerepének
a
A tudományos-technológiai fejlődés hatásai - példák gyűjtése, összehasonlítás, értékelés.
egész életen át tartó tanulás, tudomány, iskolarendszer,
Kulcsfogalmak/ tankötelezettség,
fogalmak
információs
társadalom,
tudásalapú
tapasztalati és elméleti tudás
Tematikai
egység
Előzetes
tudás
A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési

Nők
és
férfiak,
idősek
és
hagyományos és a modern társadalmakban

fiatalok

szerepe

felismerése
iskolatípus,
tudás,
társadalom,
a

Órakeret
A:
10
B: 8
Egyrészt a korábban folytatott iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek,
másrészt a mindennapi életben szerzett tapasztalatok, harmadsorban pedig a korábban
tanulmányozott fejezetek képezhetik az azonosítható tudáselemeket.
A kisebb és nagyobb közösségek és az egyének sokféle kapcsolatrendszerének
bemutatása
történelmi
tapasztalatok
segítségével.
A társadalmi és az egyéni érdekek összeegyeztetése, konfliktusainak felismerése, a
konfliktuskezelés
gyakorlása,
vitakultúra
fejlesztése.
A hagyományos női és férfi szerepek és azok átalakulása a modern társadalmakban.
A hagyományos és a modern család azonos és eltérő jegyei és funkciói.
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Az „idősödő” modern társadalmak problémái: a nyugdíjrendszer szerepe és
fenntarthatóságának dilemmáinak megértése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Erőviszonyok és hierarchiák feltérképezése kisebb és nagyobb közösségékben (nemzetség, törzs,
nagycsalád) a foglalkozás és a nemi szerepek kapcsolatának megértése a régebbi korok és a modern világ
példái
alapján.
A közösségen belüli konfliktusok megoldásai (a szokásjog és a törvénykezés szerepe és funkciójának
megismerése,
az
erőszakos
és
békés
megoldások
hatásainak
vizsgálata.
A hagyományos nemi szerepek azonosítása és változásuk okainak a feltárása, következményük elemzése,
megvitatása.
A család funkciói és azok változásai a történelmi tapasztalatok fényében - családtípusok megismerése és a
változások
okainak
feltárása.
A demográfiai egyensúly felborulásának okainak azonosítása és következményeinek elemzése.
matriarchális,
patriarchális
társadalom,
Kulcsfogalmak/ érdekvédelem,
érdekérvényesítés,
fogalmak
emancipáció
diszkrimináció,
nagycsalád
nukleáris
család,
nemi szerepek
feladatok

Tematikai
egység

A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret A:
2
B: 2
A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos írásbeli/szóbeli
dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. A cél elsősorban a tanulók éves
folyamatos és sokrétű tevékenységének az értékelése, a fejlődésük mértékének a
megállapítása, ezért célszerű az értékelés középpontjába a tanulói portfóliót (az abban
elhelyezett termékeket) állítani, amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói
tevékenységek (és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók referenciáit is
képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott tevékenységének jellemzőiről,
konfliktusokat megoldó képességeiről, a tartalmi elemek elsajátításának a mértékérő
stb.).

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyezkedését,
a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézményeket, a
tömegmédia
fontosabb
csatornáit,
a
manipuláció
eszközeit.
A
fejlesztés Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a tudást, a
várt eredményei tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és társadalmi
az
évfolyam szükségességét.
végén
Ismerje az európai és magyar történelem legfontosabb csomópontjait, legyen képes
ezeknek
az
értelmezésre.
Ismerje fel, hogy a hagyományos családmodellek és nemi szerepek jelentős
változásokon mennek keresztül.
Második évfolyam
A Szakképzési Hídprogram 2. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú munkáltatása
határozza meg. Ebben a keretben a tanulóknak a történelmi múlt (és a jelen) különböző típusú forrásainak
(szöveg, kép, tárgy, audiovizuális) jellemzőivel és feldolgozási szempontjaival kell megismerkedniük, és
tudniuk kell észlelni a források szerzőinek szándékait, nézőpontjait. Az egyes történelmi események és
helyzetek problémaközpontú elemzése segítheti őket a múlt és a jelen eseményeinek a jobb megértésében.
Az cél az, hogy az évfolyam programja elmélyítse és kiszélesítse a tanulók ún. történelmi gondolkodását,
amelynek segítségével képesek lesznek az egyes múltban (és jelenben) zajló események megértésére, az
eseményekkel kapcsolatos forrásokban megjelenő eltérő nézőpontok értelmezésére.
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A Szakképzési Hídprogram 2. évfolyam anyaga folytatja az első évben már megismert tematikus
egységeket. Az a tanulók megismerkednek a modern kori európai és magyar történelem egy-egy fontosabb
eseményével és az ezekhez kapcsolható történelmi-politológiai alapfogalmakkal.
A cél az, hogy a Szakképzési Hídprogram 2. évfolyamán a tanulók képesek legyenek
- a 20. századi európai és magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére;
- az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás felelősségének
elfogadására;
- a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, betartására;
- a modern politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések
meghozatalára.
Tematikai
egység
Cél

A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret A:
3
B: 2
Az első év (10 hónap) során szerzett tudáselemek és kompetenciák azonosítása.

Tematikai
egység

Európa múltja és jelene 2.

Tematikai
egység

A magyarság Európában 2.

Órakeret A:
30
B: 18
Előzetes
Topográfiai ismeretek - biztos tájékozódás Európa és Magyarország térképén.
tudás
Európa modern kori történetében a legfontosabb folyamatok és események ismerete.
A
A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. Topográfiai és kronológiai ismeretek
tantárgyhoz
megerősítése.
(műveltségAz egyes korszakok - a hosszú 19. század és rövid 20. század - időhatárainak és
területhez)
legfontosabb jellegzetességeinek azonosítása. Gyakorlottság növelése különböző
kapcsolható
információforrások
használatában.
fejlesztési
A tárgyi és a szellemi kultúra koronként történő változásainak nyomon követése, az
feladatok
eltérő kultúrák/civilizációk kapcsolatainak , egymásra hatásuknak a felismerése.
A modern kori Európa társadalmának életmódban és életvitelben bekövetkező
változásainak
megismerése.
A tudomány és technika koronkénti változásainak és a változások okainak megismerése.
Az eltérő politikai és társadalmi berendezkedésű országok jellegzetes vonásainak az
azonosítása.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A forradalmak (1789, 1848/49, 1917-1921) szerepének felismerése és megértése Európa modern kori
politikai és társadalmi történetében - a polgári nemzetállamok kialakulása. Az ipari forradalom hullámai (a
technikai találmányok) hatásának felismerése és a következmények elemzése a 19. és 20. század
Európájában.
A nagyhatalmi viszonyok átrendeződése és az európai gyarmatbirodalmak kiépítése - a terjeszkedés
mozgatórúgóinak a megértése, a társadalmi, gazdasági és kulturális következmények hatásainak elemzése.
Az első világháború kirobbanásának okai, ezek feltárása és elemzése - a háború következményeinek
megértése.
Eltérő politikai berendezkedésű államok Európában: demokráciák és diktatúrák a két világháború között - az
okok
azonosítása
és
magyarázata.
A
gazdasági
világválság
okai
és
magyarázata.
A második világháború okainak s következményeinek azonosítása és megértése (A háborúzó felek katonai
stratégiáinak
a
megértése)
A „bipoláris világrend” létrejöttének okai és következménye - nagyhatalmi stratégiák összehasonlítása és
elemzése.
A szocialista világrend bukása - az okok azonosítása és elemzése.
forradalom - ellenforradalom, ipari forradalom, gyarmatosítás, világháború, fasizmus,
Kulcsfogalmak/ kommunizmus
fogalmak
Órakeret
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A:
B: 18
Előzetes
tudás
A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

30

Az első év (10 hónap) során szerzett tudáselemek és kompetenciák.
A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, államhatárok,
települések) megkeresése, azonosítása a térképen - az ország-terület változásainak
nyomon
követése
a
változások
okainak
megértése.
Néhány kiemelt történelmi esemény, jelenség topográfiai helyének elhelyezése
vaktérképen (internetes térképek használata). Táblázatok értelmezése, adatok
kikeresése,
összefüggések
megfogalmazása.
Az
egyes
korszakok
időhatárainak
az
azonosítása.
A
kor
legfontosabb
dokumentumainak
megismerése
és
értelmezése.

Az egyén szerepének felismerése, a kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények
megismerése révén az egyén szerepének és felelősségének súlyának megbecsülése.
Az egyéni felelősségérzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a közösségért.
Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések megfogalmazása a
történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóira. Az emberi
(történelmi) cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének
gyakorlása konkrét példákon.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A reformkor főbb eseményeinek és kulcsszereplőinek (Széchenyi, Kossuth, Eötvös, Petőfi, Deák)
ismerete,
a
különféle
reformtörekvések
céljainak
megértése.
Forradalom és szabadságharc 1884/49 - a legfontosabb események történetének azonosítása - a politikai
és
katonai
sikerek/kudarcok
okainak
azonosítása,
elemzése.
A kiegyezés mint politikai kompromisszum (a dualizmus létrejötte) értelmezése, a legfontosabb események
ismerete.
Az I. világháború eseményei az Osztrák- Magyar Monarchia szemszögéből - a háború okainak azonosítása
és
következményeinek
megértése.
A Horthy-korszak jellegzetességeinek a feltárása - a Trianon utáni politikai és társadalmi változások
megértése.
Magyarország 2. világháborús szerepvállalása - az egyes események és mozgatórúgóik megértése.
Magyarország a szovjet érdekszférában (1945-1989) - a koalíciós időszak, a Rákosi- és Kádár-korszak
legfontosabb
eseményeinek
az ismerete,
a
diktatúrák
mechanizmusának
a megértése.
1956
az
eseménysor
ismerete
és
megértése.
A rendszerváltás Magyarországon (1989/90) - a legfontosabb események azonosítása, az okok megértése.
reformkor, forradalom és szabadságharc, kiegyezés - dualizmus, Trianon, HorthyKulcsfogalmak/ korszak, nyilas, kommunista, Rákosi- korszak, Kádár- korszak, 1956, rendszerváltás
fogalmak
Tematikai
egység

A
politika
berendezkedés

világa

-

a

demokratikus

politikai
Órakeret
A:
20
B: 12

Előzetes
tudás
A
A politikai alapfogalmak megértése, értelmezése a mai magyar politikai életre.
tantárgyhoz
Történelmi példákon keresztül a szélsőséges politikai irányok veszélyességének
(műveltségfelismerése
és
beláttatása.
területhez)
A
demokrácia
működésének
modellálása.
kapcsolható
Az Alaptörvény fontosabb részleteinek megismertetése. Jogok és kötelességek
fejlesztési
rendszerének
átlátása.
feladatok
Az elemző, kritikai gondolkodás fejlesztése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolatrendszerének felismerése - néhány alapvető
összefüggés
megértése.
A politikai berendezkedések (demokrácia és a diktatúra) közötti különbségek azonosítása, működési
jellegzetességeik
felismerése,
megértése.
A rendszerváltás Magyarországon - a létező szocializmus válságtüneteinek azonosítása, a rendszerváltás
fontosabb
eseményeinek
az
ismerete
és
az
okok
azonosítása,
megértése.
A politizálás színterei - a nemzetközi, az országos és a helyi politika céljainak és szereplőinek azonosítása,
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az állampolgári/választópolgári szerepvállalás fontosságának a felismerése, az egyéni (politikai) döntések
jelentőségének
megértése.
A politikai pártok ma Magyarországon - az egy és többpártrendszer közötti különbség megértése, a hazai
többpártrendszer alapvető elemeinek ismerete.
politika, demokrácia, diktatúra, párt, pártpolitika, politikai jog, alkotmány, jogállam,
Kulcsfogalmak/ politikus, politizálás, egy-és többpártrendszer
fogalmak
Tematikai
egység

Magyarország az Európai Unióban

Tematikai
egység

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
A:
18
B: 16
Előzetes
Európa és Magyarország történetéről az első és a második évben megszerzett
tudás
ismeretek.
A
Az EU létrejöttének megismerése. Magyarország és az EU kapcsolatrendszerének
tantárgyhoz
feltérképezése.
(műveltségMagyarország és a szomszéd államok kapcsolatának bemutatása, különös tekintettel az
területhez)
ott élő magyar kisebbségekre - a „kisebbségi kérdés” történelmi okainak az azonosítása
kapcsolható
és
megértése.
fejlesztési
Az
eltérő
kultúrák/szokások
tiszteletének
erősítése.
feladatok
A politikai/gazdasági/társadalmi integráció szükségességének felismerése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Az Európai Unió történetének megismerése, az integráció történelmi okainak feltárása és megértése.
Magyarország csatlakozása és politikai, gazdasági szerepvállalása az európai integrációban - a csatlakozás
okai
és
jelentőségének
felismerése.
Az
Európai
Unió
szervezetének
megismerése.
A szomszédos államok és az ott élő magyar kisebbségek kultúrája, helyzetének megismerése.
Európai Unió, határon túli magyarság, emigráció, kisebbség, nemzetiség, etnikum,
Kulcsfogalmak/ nemzetállam
fogalmak
Órakeret
A:
B: 4

4

A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos
írásbeli/szóbeli dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. A cél
elsősorban a tanulók éves folyamatos és sokrétű tevékenységének az
értékelése, a fejlődésük mértékének a megállapítása, ezért célszerű az
értékelés középpontjába a tanulói portfóliót (az abban elhelyezett
termékeket) állítani, amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói
tevékenységek (és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók
referenciáit is képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott
tevékenységének jellemzőiről, konfliktusokat megoldó képességeiről, a
tartalmi elemek elsajátításának a mértékéről stb.).

A fejlesztés várt
A tanuló ismerje Európa és Magyarország helyét, szerepét a modern kori
eredményei
az történelemben, tudja értékelni az egyes korszakok meghatározó politikai/gazdasági
évfolyam végén
szereplőinek
tevékenységét.
Ismerje az modern kori európai és magyar történelemhez legfontosabb
csomópontjaihoz, eseményeihez kapcsolható különféle típusú dokumentumokat,
legyen képes ezeknek az értelmezésre, a szerző néző- és álláspontjának a
felismerésére.
Ismerje a politika világának összetevőit, legyen képes aktív állampolgárként ebben
eligazodni,
döntéseket
hozni.
Ismerje fel Magyarország csatlakozásának történelmi szerepét az Európai Unióhoz.

Természetismeret
oldal 811 / 830

A természetismeret tantárgy fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi ismereteket, valamint a természet-,
környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat integrál. A tantárgy célkitűzései:
- a mindennapi (természetes és mesterséges) környezetben való biztonságos eligazodás elősegítése,
- környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása, az egészséges életmód megalapozása.
A tantárgy oktatása során, a mindennapi életben megfigyelhető példákon keresztül felkelti és fenntartja a
tanulókban a valóság megismerésének igényét.
A tantárgy a konkretizálásra és az általánosításra építve hozzájárul az elvonatkoztatás képességének
megalapozásához.
A tantárgy célja olyan pozitív attitűd kialakítása, amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, azok tiszteletére
és megvédésére ösztönöz. Cél a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés,
az egészséges életvezetésre való felkészítés.
E célok elérésére a tantárgy feladata az élettelen és az élő, illetve a társadalmi környezet jelenségeinek,
folyamatainak többoldalú vizsgálata, a hétköznapi gyakorlat, a használhatóság, alkalmazhatóság,
fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével.
A fogalmak bevezetését, a törvények megfogalmazását konkrét, a közvetlen környezetben előforduló
jelenségek megfigyelésére alapozzuk.
A fizikai jelenségekkel való ismerkedés során sajátítják el a tanulók a természettudományos vizsgálódás
munkamódszereit: megfigyelés, kísérlet, modellalkotás, törvények megfogalmazása és ellenőrzése,
matematikai leírás. Kiemelten szemléletfejlesztő a becslés, a kapott érték reális voltának megítélése.
A kémiai ismeretek tanítása során a hétköznapi életben előforduló anyagok tulajdonságainak, reakcióinak
megismertetésével tesszük képessé a tanulókat az anyagok szakszerű, balesetmentes, anyagtakarékos,
környezetkímélő használatára.
A biológiai tartalmú rész érzékelteti az élővilág sokszínűségét, hozzájárul a tanulók természethez való
kötődésének kialakításához. Megérteti a biológiai szerveződési szinteket, bemutatja a Magyarországra
jellemző életközösségeket, tudatosítja a hazai védett növény- és állatfajok értékét, értékeli erdeink, rétjeink,
vizeink állapotát, biológiai, természetvédelmi jelentőségét.
A kémiai, biológiai, környezet- és egészségvédelemmel foglalkozó fejezetek egymáshoz kapcsolódó
ismeretanyaga képessé teszi a tanulót a közvetlen környezet káros anyagainak felismerésére, az ártalmak
elkerülésére. Elősegítik a tanuló helyes higiénés szokásainak kialakulását, hozzásegítik a tanulót, hogy
elkerülhesse a szenvedélybetegségeket.
A földrajzi, valamint a természet-és környezetvédelmi témakörök megismertetik a tanulókkal az ember
életteréül szolgáló Földet, a természet és a társadalom kölcsönhatásait. A tanulóknak látniuk kell, hogy az
emberi tevékenység visszahat a természeti környezetre, és annak kedvező vagy kedvezőtlen változásait
idézi elő. Ez tudatos környezeti magatartásra, az erőforrások ésszerű felhasználására ösztönöz. A tárgy
oktatása során bemutatjuk a Föld globális problémáit, az egyéni magatartás befolyását az emberi
életminőség alakulására.
Első évfolyam

Tematikai
egység

A tanulók tudásának felmérése

Tematikai
egység

Hétköznapi fizika: mozgások

Órakeret
A: 2
B: 2
Órakeret
A:
12
B: 9
oldal 812 / 830

Előzetes
tudás
A tantárgyhoz
Az út, idő, sebesség, tömeg és erő összefüggéseinek felismerése hétköznapi
(műveltségpéldákon.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A
hosszúság
és
az
idő
mérése,
egységei.
Az út, az idő és a sebesség kapcsolata egyenletes mozgás esetén. Az átlagsebesség (menetrend).
A
gyorsulás
fogalma
kvalitatívan
(autómárkák
összehasonlítása).
Az egyenletesen gyorsuló (lassuló) mozgás a közlekedésben; fékút, féktávolság, reakcióidő. A tehetetlenség
megnyilvánulásai
a
gyakorlatban.
Testek
kölcsönhatása
gyakorlati
példákon.
Az
erő.
Erőmérés.
A tehetetlenség (tömeg), az erő és a gyorsulás kapcsolata kvalitatívan. A testek súlya. A súrlódás (tapadás)
és a közegellenállás a közlekedésben. A súrlódási együttható fogalma.
Út, idő, sebesség, gyorsulás, tömeg, erő, súrlódás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Anyagi halmazok
Órakeret
A:
12
B: 8

Előzetes
Halmazállapotok és változásaik.
tudás
A tantárgyhoz
A három halmazállapot tulajdonságainak összevetése és magyarázata a
(műveltséggolyómodell és a vonzóerők alapján.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A halmazállapot-változások a mindennapokban (csapadékképződés, fagyás, olvadás). Szilárd,
kristályos
anyagok
jellemzői
(ionrács,
fémrács,
molekularács).
Gázok jellemzői: térfogat, nyomás, hőmérséklet. A nyomás fogalma. A pascal egység. A légnyomás
(nyomásmérő
eszközök,
nyomáskülönbségen
alapuló
eszközök).
A sűrűség fogalma, egységei. A sűrűség, a tömeg, a térfogat kiszámítása. Anyagok sűrűségének
összehasonlítása.
Sűrűségtáblázat.
A folyadék állapot jellemzői. Diffúzió. Folyadékok nyomása. Közlekedőedények. A külső nyomás terjedése
folyadékokban (gépkocsik fékberendezése). Felhajtóerő, úszás és lebegés. Arkhimédész törvénye.
Térfogat, nyomás, hőmérséklet, sűrűség, párolgás, fagyás, forrás, lecsapódás,
Kulcsfogalmak/
barométer, felhajtóerő.
fogalmak
Tematikai
egység

Munka, energia, hő
Órakeret
A:
12
B: 7

Előzetes
tudás
A tantárgyhoz
A munka, az energia és a hő kapcsolatának megértése. Az energiaváltozások
(műveltségáttekintése.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A mechanikai munka fogalma, gyakorlati példákon. A munka egysége. A teljesítmény és egysége
(járművek
teljesítményadatai).
oldal 813 / 830

A mozgási és a helyzeti energia érzékeltetése (cölöpverő kalapács, lezúduló víz stb.) A mechanikai energiák
megmaradásának érzékeltetése. (Az energia hasznosítása vízierőművekben, szélerőműben.)
Hőmérséklet
és
mérése
a
hétköznapokban.
Gyakorlati példák szilárd anyagok és folyadékok hőtágulására. (Bimetál-kapcsoló, felszínformálódás.)
A
hő
terjedésének
módozatai.
Különböző
anyagok
hővezetésének
összehasonlítása.
A melegítéshez szükséges energia. A fajhő fogalma. (A víz nagy fajhőjének jelentősége a gyakorlatban.)
Munka, energia, energiamegmaradás, hővezetés, fajhő.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Az elektromos áram és hatásai
Órakeret
A:
12
B: 7

Előzetes
Áramkör, feszültség és áramerősség.
tudás
A tantárgyhoz
Az elektromosság és a mágnesség mindennapi szerepének ismerete, a biztonsági
(műveltségszabályok betartása.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Áramforrások jellemzői (elem, akkumulátor.) Áram, feszültség, ellenállás fogalmának érzékeltetése.
Egységeik. Ohm törvénye. Hőhatáson alapuló háztartási eszközök (vasaló, elektromos fűtés).
Balesetvédelem.
A mágneses hatás felhasználása a gyakorlatban. (Teheremelő mágnes, elektromotorok.) Az
elektromágneses indukció (mozgási, nyugalmi) bemutatása, felhasználása a gyakorlatban. (Dinamó,
generátor,
transzformátor).
A hálózati váltakozó áram. Az elektromos energiaellátás rendszere. Energiatakarékosság.
Az áram munkájának és teljesítményének érzékeltetése. (Háztartási eszközök teljesítménye. A kilowattóra:
az elektromos munka egysége.)
Egyenáram, váltakozó áram, feszültség, áramerősség, mágnesség, teljesítmény.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Technika és fizika
Órakeret
A:
12
B: 7

Előzetes
Tükrök, tükrözés.
tudás
A tantárgyhoz
Az optikai berendezések működésének megértése, a nem látható elektromágneses
(műveltségés radioaktív sugárzások hatásainak ismerte.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A fényvisszaverődés és a fénytörés jelensége. (A nagyító, a szem lencséje, a szemüveg, távcső,
mikroszkóp, vetítő, tükrök a mindennapi életben.) A fehér fény színekre bontása és egyesítése. A testek
színe.
Rádióhullámok. (Rádiótelefon. Mikrohullámú sütő.) Infravörös, ultraibolya és röntgensugárzás a
gyógyászatban
és
más
területeken.
Radioaktív sugárzások felhasználási területei és veszélyei.
Lencse, nagyítás, fókusztávolság, hullámhossz, ultraibolya és infravörös sugárzás,
Kulcsfogalmak/
röntgensugárzás, radioaktív sugárzás.
fogalmak
Tematikai
egység

A bolygók, a csillagok és a Föld
Órakeret
oldal 814 / 830

A:
B: 7

12

Előzetes
Időegységek.
tudás
A tantárgyhoz
A Földről mint bolygóról alkotott tudás elmélyítése, a Föld Naprendszerben elfoglalt
(műveltséghelyének ismerete. A térkép értelmezése.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A
napsugárzás
jellemzői.
A
Föld
helye
a
Naprendszerben.
A
Föld
forgása,
keringése.
A
napiés
évi
időszámítás.
A belső és külső erők működése. A kőzetlemezek mozgása. Jellegzetes felszínformák.
Vulkánok,
földrengések.
Vulkanikus
és
üledékes
kőzetek.
A tér képe: a térkép. Földgömb és vetületek. Térképi jelölések, tájolás, tematikus térképek.
Az
víz
körforgása
a
Földön.
Óceánok,
tengerek,
folyók,
tavak.
A
tengervíz.
A légkör összetétele, szerkezete. Időjárás és éghajlat.
Csillag, bolygó, hold, forgás, keringés, kéreg, köpeny, vulkanizmus, kőzet.
Kulcsfogalmak/
Térkép, tájolás, tematikus térkép, méretarány, hosszúsági és szélességi kör, koordináta.
fogalmak
Tematikai
egység

Idegen és hazai tájakon
Órakeret
A:
12
B: 7

Előzetes
A távoli tájak jellemző élőlényei.
tudás
A tantárgyhoz
A Föld övezetességének magyarázata, a klímaövek és az élővilág kölcsönös
(műveltségösszefüggéseinek megértése. A távoli tájak és mindennapi életünk közti kapcsolat
területhez)
felismerése.
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A földrajzi szélesség, az óceántól való távolság és a domborzat szerepe az éghajlatok kialakulásában.
A
földrajzi
övezetek
általános
jellemzői.
Az esőerdők, sivatagok, lombhullató erdők, sztyeppék és tundrák élővilágának alkalmazkodása az
éghajlathoz.
Magyarország
legfontosabb
folyói,
tavai.
Magyarország
éghajlati
sajátosságai.
Magyarország nagy tájainak jellemzése, legfontosabb települései, természeti értékei. Az élelmiszertermelés
éghajlattól
függő
övezetessége.
A környezet- és természetvédelem globális kérdései.
Zonalitás, éghajlati övezet, biom, környezet- és természetvédelem.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Időjárás
Órakeret
A:
10
B: 7

Előzetes
Az időjárás elemei.
tudás
A tantárgyhoz
A levegő és víz fizikai-kémiai változásainak összekapcsolása az időjárás
(műveltségjelenségeivel.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
oldal 815 / 830

Ismeretek, fejlesztési követelmények
A levegő mozgásai. A csapadék keletkezése és térbeli eloszlása. A víz körforgása.
Időjárás
jelentés
értelmezése.
Felszíni
és
felszín
alatti
vizek.
Az építő és romboló víz. A víz szerepe, vízgazdálkodás.
Szél, csapadék, hó, hideg- és melegfront, folyók szakaszjellege, vízgazdálkodás,
Kulcsfogalmak/
ivóvíz, tájegység.
fogalmak
Tematikai
egység

Fenntarthatóság és gazdálkodás
Órakeret
A:
10
B: 9

Előzetes
Természetvédelem.
tudás
A tantárgyhoz
A természeti és társadalmi folyamatok néhány kapcsolatának feltárása.
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A világ megosztottsága, a demográfiai robbanás, az urbanizáció, a nyersanyag- és energiaválság
mibenléte
és
hatásai.
A fenntarthatóság fogalma, az ökológiai lábnyom. Megújuló és meg nem újuló energiaforrások.
A
társadalom,
gazdaság,
ökológia
összefüggései.
A
természetvédelem
célja,
feladata.
Legfontosabb
természetvédelmi
értékeink,
nemzeti
parkjaink.
A talaj, a levegő, a vizek szerepe a bioszféra működésében; szennyezésének módjai.
Demográfia, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, környezeti kár.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

A tanulók tudásának felmérése
Órakeret
A: 2
B: 2

Második évfolyam

Tematikai
egység

A tanulók tudásának felmérése

Tematikai
egység

Szervetlen kémia a háztartásokban

Órakeret
A: 2
B: 2
Órakeret
A:
20
B: 6

Előzetes
Vegyület, elem, atom fogalma.
tudás
A
A kémiai reakciók és a fizikai változások megkülönböztetése, csoportosításuk és
tantárgyhoz
hétköznapi fölhasználásaik magyarázata.
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Fizikai
és
kémiai
változások.
Elemek, keverékek és vegyületek környezetünkben: fémek (vas, alumínium, réz, ezüst, arany), nemfémes
elemek (szén, oxigén, hidrogén, nitrogén, klór), vegyületek (szén-dioxid, szén-monoxid, víz, ammónia,
sósav,
kénsav,
salétromsav).
oldal 816 / 830

Keverékek.
Oldatok,
oldatkészítés.
Egyszerű kémiai reakciók (pl. egyesülés, bomlás), savak, bázisok kimutatása a háztartásban).
Lassú
és
gyors
égés.
Tűzoltás.
Lúgos
kémhatású
anyagok
(szóda,
szódabikarbóna
stb.).
Savas kémhatású anyagok (ecetsav, sósav stb.). Vízlágyító-szerek (trisó, szóda stb.). Műtrágyák.
Elem, vegyület, fém, nemfém, oldat, egyesülés, bomlás, sav. Bázis, oxidáció.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Szerves vegyületek a mindennapokban
Órakeret
A:
20
B: 6

Előzetes
Energia, oxidáció, savak és bázisok.
tudás
A
Kapcsolja a hétköznapokban használt szerves anyagokat felépítésükhöz,
tantárgyhoz
eredetükhöz.
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Energiaforrásaink:
A
szén-,
kőolajés
gáztüzelés.
Tápanyagok: Alkoholok. A metil- és az etil-alkohol élettani hatása. (Az erjedés folyamata. Az alkohol
lebomlása az emberi szervezetben.) Étkezési savaink: ecetsav, citromsav, aszkorbinsav.
Zsírok,
olajok,
mosószerek,
szappanok:
habok
képződése,
tisztító
hatás.
Szénhidrátok (szőlőcukor, répacukor, keményítő). A fotoszintézis. Fehérjék, tulajdonságaik. (Tojásfehérje
vizsgálata.)
Vitaminok,
nyomelemek
szerepe;
oldhatóságuk.
Élelmiszeradalékok. Tartósítószerek, tartósítási eljárások (szalicilsav, nátrium-benzoát, színezékek,
állományjavítók
stb.).
Műanyagok: Ismertebb műanyagok, tulajdonságaik (polietilén, PVC, teflon, gumi). Műanyagok égetésének
veszélyei, az újrahasznosítás lehetőségei. Természetes és mesterséges eredetű textíliaszálak felismerése.
Kezelési utasítások értelmezése. Növényvédőszerek, műtrágyák: Rovarirtó- és gombaölő szerek.
Környezet- és egészségkárosító hatásaik.
Szénhidrogén, olaj, zsír, alkohol, szénhidrát, fehérje, vitamin, műanyag.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Az élővilág változatossága
Órakeret
A:
20
B: 6

Előzetes
tudás
A
Az élővilág sokféleségében a közös vonások és a környezethez alkalmazkodás
tantárgyhoz
változatos
módjainak
felismerése.
(műveltségAz élőlények életműködéseinek kapcsolatba hozása az ember egészségével és
területhez)
környezeti igényeivel.
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A
baktériumok
változatos
életmódja
(élősködők,
lebontók,
szimbiózisban
élők).
A növényi test szerveződése (egysejtű, többsejtű, hajtásos, virágtalan, virágos, gyökér, szár, levél, virág,
termés,
mag).
A
növények
tápanyagai,
a
tápanyagok
felvétele.
A
fotoszintézis
jelentősége.
A gombák felépítése és szerepe (penészek, ehető és mérgező fajok, antibiotikumok).
Az állati sejt, az állatok táplálkozása, különféle táplálkozási módok, növényevő, ragadozó életmód, a
táplálkozás
és
emésztés
fejlődése.
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Az állati és növényi szervezet alkalmazkodása a környezethez (szárazföldi életmód, rovarbeporzás).
Baktérium, vírus, gomba, növény, fotoszintézis, antibiotikum, alkalmazkodás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Az ember anyagcseréje
Órakeret
A:
20
B: 6

Előzetes
Táplálkozás, légzés, kiválasztás, emésztés.
tudás
A
Az emberi anyagcsere-folyamatok kapcsolatainak felismerése, az egyes
tantárgyhoz
szervrendszerek
egészséges
működéseinek
feltételei.
(műveltségA szaporodás és egyedfejlődés kezdeti szakasznak kapcsolata.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A bőr, a csontozat, az izomzat, a légzés és a vérkeringés szervei, az emésztő és kiválasztó szervek, a
nemi szervek, az idegrendszer, az érzékszervek felépítése, szerepük; károsodásuknak életmódtól és
környezeti
ártalmaktól
függő
okai.
Az
egészséges
táplálkozás
jellemzői.
Az alkohol és a drogok hatása az emberi szervezetre. Függőség. A légzőszervrendszer egészsége.
A dohányzás hatásai az egyén
és a
közösség
egészségére (passzív dohányzás).
A
szív
és
az
erek
feladata,
a
szívműködés
zavarai,
felismerésük,
kezelésük.
A
vér
összetétele,
vérkép.
A
nemi
működések,
a
családtervezés.
Nemi
úton
terjedő
betegségek.
A magzat élete és védelme.
Anyagcsere, táplálék, tápanyag, emésztés, felszívás, artéria, véna, vérplazma,
Kulcsfogalmak/ vérsejt, infarktus, ivarsejt, ivarszerv, fogamzás, családtervezés, beágyazódás, magzat.
fogalmak
Tematikai
egység

Az ember szervezete
Órakeret
A:
20
B: 7

Előzetes
Érzékelés, higiéné, fertőzések megelőzése.
tudás
A
A szervezet önazonosságát megőrző rendszerek ismerete, kapcsolatuk egymással
tantárgyhoz
és a tanulási folyamatokkal.
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A szabályozó működések feladata: a hormonok szerepe (inzulin és nemi hormonok). Cukorbetegség
kialakulása
és
kezelése.
Az
idegsejtek
sajátosságai.
Az érzékelés (látás, hallás, egyensúlyérzés) szervei, egészségvédelmük. Reflexek szerepe (térdreflex,
pupillareflex).
Feltétlen
és
feltételes
reflexek
kialakulása.
Öröklött
és
tanult
viselkedések.
Az immunrendszer szerepe az egészség fennmaradásában. Gyulladások, aktív és passzív immunitás.
Vérátömlesztés,
sebkezelés.
Fertőzés, járvány kialakulása, a védekezés lehetőségei.
Szabályozás, hormon, idegrendszer, inger, reflex, pupilla, szivárványhártya, tanult és
Kulcsfogalmak/ öröklött viselkedés, immunitás, védőoltás, vércsoport, fertőzés, járvány.
fogalmak
Tematikai

A tanulók teljesítményének a mérése
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egység

Órakeret
A: 3
B: 2

A tanuló tudjon a tanult legfontosabb jelenségekre, a megismert
törvényszerűségek megnyilvánulásaira hétköznapi példákat felsorolni (a mindennapi
élet, a természeti környezet, a közlekedés, sport, háztartás, munkavégzés területéről).
Tudjon eszközöket felsorolni, amelyek működésének hátterében e jelenségek,
törvényszerűségek
állnak.
Tudjon példát mondani a legfontosabb háztartási vegyszertípusokra (mosószer,
oldószer,
vízlágyító
stb.),
valamint
legfontosabb
tápanyagainkra.
Ismerje a környezetszennyezés (légszennyezés, ózonkárosítás, üvegházhatás
fokozódása, élővizeink és a talajvíz szennyezése, a szennyező anyagok
A fejlesztés várt táplálékláncba való bekerülése) legfontosabb okait, következményeit és a megelőzés
eredményei
az lehetőségeit.
évfolyam végén
Ismerje az emberi szervek felépítését, működését. Ismerje a táplálékok összetételét:
fehérje, zsír, szénhidráttartalmát; meg tudja nevezni a legfontosabb vitaminokat és
nyomelemeket. Lássa az emberi anyagcsere fő útjait, szabályozásának módjait.
Ismerje a fertőzések terjedésének és a védekezésnek módozatait. Ismerje a
betegségmegelőzés és a korai felismerés lehetőségeit (szűrővizsgálatok,
védőoltások).
Legyenek elemi betegellátási ismeretei (lázcsillapítás; gyógyszerszedés szabályai,
sebellátás,
stb.)
Ismerje az alkoholok, drogok, a dohányzás egészségkárosító hatását, a nemi úton
terjedő betegségek elleni védekezés lehetőségét.

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok
Az alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok a sikeres munkavállaló számára nélkülözhetetlen
szociális kompetenciák fejlesztését, valamint a munkakereséssel és munkavállalással kapcsolatos ismeretek
elsajátítását biztosítják.
A program célja az, hogy bemutassa a tanulók számára egyes szakmaterületeken dolgozók tevékenységét,
a szakmai pályafutásban rejlő lehetőségeket, a munkakörök sajátosságait annak érdekében, hogy a
tanulókat támogassa a választható szakmák kiválasztásában. Cél az is, hogy a tanulók képessé váljanak
egyéni életpályájuk (és az ehhez kapcsolható szakmakiválasztás) reális megtervezésére és eldöntésére.
Képesek legyenek mérlegelni azt, hogy alkalmasak-e a kiválasztott szakmaterületek szakmai anyagának az
elsajátítására, és később a választott területen történő munkavégzésre.
További célja a programnak, hogy elősegíti és felkészíti a tanulókat az önálló álláskeresésre oly módon,
hogy biztosítja az ehhez szükséges technikákat, szükséges viselkedési formákat, és hozzájuttatja őket
mindazokhoz a tudáselemekhez, amelyek nélkülözhetetlenek az adminisztratív teendők megtanulásához.
A programban helyet kapott azok a munkával kapcsolatos jogok és kötelességek ismertetése is, amelyek
bevezetik a tanulókat a munka világa törvényekkel körülírt, munkáltatókra és munkavállalókra érvényes
szabályozás-rendszerébe.
Fejlesztési követelmények:
- A tanuló legyen képes elsajátítani azokat a tanulási technikákat és módszereket, amelyek segítségével
eredményessé és hatékonnyá tudja tenni a szakmai jellegű tananyagok elsajátítását.
- A tanuló legyen képes szóban és írásban információt kérni és adni, okiratokat igényelni, munkakereséssel
és munkavégzéssel kapcsolatos alkalmakra megfelelően felkészülni.
- A tanuló szerezzen a hétköznapi élet területén hasznosítható ismereteket, legyen motivált a folyamatos,
önálló iskolai és egyéni tanulásra.
- Legyen képes ügyei intézésére, gyakorolja az igényes, helyzethez illő szóhasználatot, a mondat és
szövegalkotást, értelmezze helyesen a szakmai és közéleti szövegeket, igazodjon el a környező világban.
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- Fejlődjön önismerete, ismerje meg saját képességeit, alakuljon ki pozitív jövőképe saját sorsát,
érvényesülési lehetőségeit illetően. Ismerje meg a választott munkahelyen várható munkakarriert, a
munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és viselkedés legfontosabb szabályait.
- A tanuló ismerje meg az álláskeresés technikáit, legyen tisztában a munkaviszony létesítésével és
megszüntetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal.
Első évfolyam

Tematikai
egység

Tematikai
egység

A tanulók Előzetes tudásának a mérése, (munkatapasztalataik
azonosítása)
Órakeret
A:
B: 1

2

A tanulás tanulása
Órakeret
A:
12
B: 7
A tanulók tanulással kapcsolatos sikereinek és kudarcainak azonosítása.

Előzetes
tudás
A tantárgyhoz
A tanulóhoz kapcsolható tanulási stílusjegyek azonosítása és tudatosítása.
(műveltségA
tanulók
egyéni
tanulási
stratégiáinak
a
kialakítása.
területhez)
A tanulás iránti motiváció folyamatos fenntartásának támogatása. A tanulás
kapcsolható
tudatosításának erősítése.
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A tanulással kapcsolatos szokásrend kialakítása szükségességének a felismertetése.
A tanulásról alkotott pozitív és negatív elképzelések azonosítása és okainak összegyűjtése, megértetése.
A tanulási folyamat tervezése és szervezése fontosságának a felismertetése - napi időbeosztás készítése -,
az időgazdálkodás fontosságának tudatosítása, saját tapasztalatokon alapuló időmérlegek készítése és
elemzése.
A tananyag elsajátítását támogató vázlat- és jegyzetkészítés fontosságának a felismertetése módszertanának
a
megismertetése
és
gyakorlása.
Az aktív tanulói tanórai szerepvállalás fontosságának megértetése, a jegyzetelési technikák elsajátíttatása
és gyakoroltatása - érdemes a feladatokat részfeladatokra bontani (tanulási források keresésének
gyakoroltatása).
A tananyag felidézését, a visszaemlékezést támogató módszerek (mnemotechnikák) megismertetése és
gyakoroltatása.
Az
önellenőrzés
(önreflexió)
fontosságának
a
felismertetése
és
gyakoroltatása.
A tanulással kapcsolatos sikerek és kudarcok okainak feltárása és értelmezése (önismeret: a tanulónak
önmagáról
mint
tanulóról
alkotott
elképzeléseknek
a
feltárása).
A
pozitív
motiváció
szerepének
feltárása
és
elfogadtatása.
A tanulás és a sikeres pályafutás összefüggéseinek a feltárása és az okok megértetése.
Az egyéni felelősség szerepének tudatosítása a tanulásban.
Tanulási technikák, önismeret, önreflexió.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Munkaerő-piaci alapismeretek

Órakeret
A:
9
B: 5
Előzetes
A tanulók információs közegben és gyakorlatban szerzett tudáselemeinek az
tudás
azonosítása.
A tantárgyhoz
A munka, a társadalom és a gazdaság kapcsolatában jelenlévő összefüggések
(műveltségazonosítása
és
az
okok
megértetése.
területhez)
A legális munkavégzés, az adófizetés és a társadalmi jólét összefüggéseinek a feltárása
kapcsolható
és az okok megértetése.
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fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A
munkaerőpiac
fogalmának
és
működési
mechanizmusának
a
megismerése.
A munkaerőpiac szereplőinek azonosítása, és a közöttük lévő kapcsolatrendszer megértése. A különféle
típusú vállalkozási formák megismerése, a közöttük lévő hasonlóságok és különbségek okainak azonosítása
és
megértése
A legális munkaviszony, és az ahhoz kapcsolód munkaszerződés fontosságának a felismerése
A „feketefoglalkoztatás” egyénre és társadalomra érvényes negatív következményeinek a megismerése.
A társadalombiztosítás és a nyugdíjpénztár szerepének, funkciójának a megismerése és megértése.
A különféle típusú munkanélküliség természetének a megismerése és megértése. A munkanélküliség
kezelésére szolgáló állami eszközök (állami szerepvállalás - szociálpolitika) megismerése és a
munkahelykereséssel
összefüggő
egyéni
felelősség
felismerése.
A munkahelyre, a munkahelyi kollektívába történő beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés szabályainak
a megismerése.
Munkaerőpiac, vállalkozás - vállalkozó, fehér-, fekete- és szürkegazdaság,
Kulcsfogalmak/
társadalombiztosítás - szociálpolitika, munkanélküliség - munkahely.
fogalmak
Tematikai
egység

Álláskeresési technikák

Órakeret
A:
7
B: 4
Előzetes
A tanulók információs közegben és gyakorlatban szerzett tudáselemeinek az
tudás
azonosítása.
A tantárgyhoz
Az
álláskeresési
technikák
megismerése
és
alkalmazása.
(műveltségA munkavállalással kapcsolatos dokumentumok beszerzésének és kezelésének
területhez)
megismerése.
kapcsolható
Az információkeresés és -szerzés módjainak megismerése, hiányzó információk
fejlesztési
azonosíása.
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A legális munkavállalás útjainak, lehetőségeinek megismertetése és azok működéseinek megértése.
Az álláskereséssel összefüggő technikák és módszerek fontosságának felismerése és gyakorlása.
Saját kompetenciák azonosításának és értékelésének gyakorlása, valamint a munkahely megszerzéséhez
szükséges kompetenciák azonosítása. A megfeleltetés fontosságának a felismerése, az összehasonlítás
gyakorlása.
Álláskeresési technikák
elsajátítása,
fontosságának
a
felismerése
és
azok
elsajátítása.
Formális
és
informális
hirdetések
értelmezése,
és
ezek
gyakorlása.
A jelentkezés elemeinek az elsajátítása, és az egyes „műfajok” elkészítésének gyakorlása (szóbeli, írásbeli
jelentkezés,
telefonálás,
önéletrajz
készítése,
kísérőlevél.
A felkészülés fontosságának a felismerése a személyes találkozóra - a lehetséges szituációk gyakorlása.
Álláshirdetés - álláskeresés, álláskeresési technikák, állásinterjú.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Javaslat

Tematikai
egység

A. A programban nem szereplő (pl. helyi igényeket kielégítő) témák beemelése
B. A program témáinak - szükség szerinti - kiegészítése az órakeret terhére
A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret
A:
2
B: 1
A tanulók éves tevékenységének mérése - cél a fejlődés mértékének megállapítása
(témák: szövegértés, alapvető matematika műveletek, élőszavas kommunikáció, tanulási
készségek-képességek).

A tanuló felismeri a környezetében kínálkozó tanulási lehetőségeket, ezeket
fejlesztés
kiaknázza.
várt
eredményei
Tudatosítja önmagában azt, hogy a munkaerő-piaci változásokkal összefüggésben
az évfolyam végén
folyamatos szakmai önfejlesztésre van szüksége, és ehhez igyekszik életmódjában,
A
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életvitelében
szükséges
változtatásokkal
alkalmazkodni.
A tanuló felismeri személyét érintően is az egész életen át tartó tanulás nélkülözhetetlen
voltát, és ehhez e tanulási célok elérése, az útjában álló akadályok elhárítására kreatív
megoldásokat keres és talál.
Második évfolyam
A program második szakasza a tanulót felkészíti és megerősíti az önálló álláskereséshez szükséges
technikákban és módszerekben, valamint a mindennapi élettel és munkavállalással szükséges viselkedési
formák, technikák, adminisztratív teendők megtanulásához.
A tanuló megismeri a munkával kapcsolatos jogokat és kötelességeket, a munka világa törvényi
szabályozását.
Fejlesztési követelmények:
- A programmodul elvégzése után a tanuló legyen tisztában a munkába lépés és a munkavállalás
feltételeivel, a munkavállaló jogaival.
- Képes legyen alkalmazni a különböző álláskeresési technikákat.
- Ismerje meg azokat a feltételeket és körülményeket, amelyek segítségével tájékozódhat arról, hogy létezik
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény, és ismerje fel a munkaerőpiaci szervezet által nyújtott segítség fontosságát.
- Tudja, hogy a munkaügyi kirendeltségen való jelentkezéskor mit kell magával vinnie, mire lesz szükség
(személyi igazolvány, TAJ-szám, adóazonosító jel, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány).

Tematikai
egység

Tematikai
egység

A tanulók Előzetes tudásának a mérése, (munkatapasztalataik
azonosítása)
Órakeret
A:
1
B: 2
A tanulók szakmatanuláshoz és munkavégzéshez szükséges kompetenciáinak a
felmérése (témák: szövegértés, alapvető matematika műveletek, élőszavas
kommunikáció, tanulási készségek-képességek) az első év eredményeinek a
felhasználásával.
Tanulás tanulása: az ügyintézés
Órakeret
A:
B: 13

7

Előzetes
Az első évben megszerzett tudáselemek és kompetenciák.
tudás
A
A munkavállaláshoz szükséges alapvető állampolgári és a munkavállalással
tantárgyhoz
összefüggő dokumentumok fontosságának felismerése, és előállításának/beszerzésének
(műveltséggyakorlása.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A magán- és hivatalos levél írásának formai és tartalmi követelményeinek az azonosítása és gyakorlása
(kísérőlevél,
ajánlólevél).
Az önéletrajz-írás, illetve az egyéni képzettséget/végzettséget/kompetenciákat regisztráló űrlapok tartalmi
elemeinek
az
azonosítása
és
kitöltésének
gyakorlása.
A hivatalos ügyintézés formai és tartalmi követelményeinek azonosítása, és a nyomtatványok kitöltésének
gyakorlása:
útlevéligénylés,
erkölcsi
bizonyítvány
igénylése,
tennivalók
elveszett
személyi
iratok
esetén,
lakcímbejelentés,
oldal 822 / 830

- e. kérdőív kitöltése.
Önéletrajz, bürokrácia, nyomtatvány.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Munkáltatók, munkavállalók, munkahelyek
Órakeret
A:
B: 12

4

Előzetes
Az első évben megszerzett tudáselemek és kompetenciák.
tudás
A
A munkahelynek mint működő szervezetnek a megismerése, és a munkahelyhez
tantárgyhoz
kapcsolód
szerepek
azonosítása
és
megértése.
(műveltségA munkahelyi hierarchiában elfoglalt hely(zet) azonosítása, a munkafeladatok (munkaköri
területhez)
leírás) megismerése és megértése. A munkáltatót és a munkavállalót megillető jogok és
kapcsolható
kötelezettségek
fontosságának
felismerése.
fejlesztési
A munkavállalást és a munkavállaló tanulmányait szabályozó törvények megismerése.
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A munkakörülmények fontosságának a felismerése, a beilleszkedési stratégiák megismerése. A
munkabér (minimálbér), járulékos juttatások, a béreket terhelő levonások azonosítása és megértése.
A munkaidővel és a túlmunkával kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói jogosítványok megismerése és
megértése.
A munkából történő kiválás különféle típusainak azonosítása (betegállomány, szabadság, pihenőidő, fizetett
szabadság, fizetés nélküli szabadság, tanulmányi szabadság) és a bérekre gyakorolt hatások megértése (pl.
táppénz).
A
munkahelyi
együttműködés
szabályainak
az
azonosítása
és
gyakorlásuk.
Munka törvénykönyve, szakképzési törvény, felnőttképzési törvény, köznevelési törvény.
Munkabér-minimálbér, munkaidő, vonatkozó törvények.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Egészséges életmód, életvitel
Órakeret
A:
B: 8

4

Előzetes
Az első évben megszerzett tudáselemek és kompetenciák.
tudás
A
Annak felismerése, hogy az egészséges életmód alapvetően segíti a munkavállalást,
tantárgyhoz
a
sikeres
életpálya-építését.
(műveltségAz életmód egészséget veszélyeztető elemeinek, a káros szokásoknak a felismerése.
területhez)
A drogok fogyasztásából adódó veszélyek, és azok egészségkárosító hatásának, a
kapcsolható
szenvedélybetegségek megelőzési lehetőségeinek megismerése.
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Az
egészség
fogalmának
megismerése.
Az egészség mint olyan érték felismerése, amelynek a birtoklása jelentős mértékben elősegítheti munkaerőpiaci,
munkavállalói
karrierjének
sikerességét!
A munka - pihenés - szórakozás kiegyensúlyozott eloszlása fontosságának felismerése egyéni életében.
A
környezeti
ártalmak
káros
hatásának
megértése
az
egészségre.
Pontos kép kialakítása arról, hogy a szenvedélybetegségek (alkoholfogyasztás, dohányzás, drogok,
gyógyszerfogyasztás) jelentős mértékben csökkentik esélyeit a munkaerő-piaci szerepvállalásra.
Egészség-tudatosság, környezeti ártalom, szenvedélybetegség.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai
egység

A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret
A:
oldal 823 / 830

2

B: 2
A tanulók éves tevékenységének mérése - cél a fejlődés mértékének megállapítása
(témák: szövegértés, alapvető matematika műveletek, élőszavas kommunikáció, tanulási
és a munkavállaláshoz szükséges készségek-képességek).
A tanuló felismeri a környezetében kínálkozó tanulási és munkavállalási
lehetőségeket, ezeket kiaknázza. Tudatosítja önmagában azt, hogy a munkaerő-piaci
változásokkal összefüggésben folyamatos szakmai önfejlesztésre van szüksége, és
A
fejlesztés
ehhez igyekszik életmódjában, életvitelében szükséges változtatásokkal alkalmazkodni.
várt eredményei
A tanuló felismeri személyét érintően is az egész életen át tartó tanulás nélkülözhetetlen
az
évfolyam
voltát, és ehhez, a tanulási célok elérése útjában álló akadályok elhárítására, kreatív
végén
megoldásokat
keres
és
talál.
Felismeri az álláskeresési technikák elsajátíttatásának fontosságát és lehetőség szerint
alkalmazza ezeket.

Osztályközösség- építő program
A Szakképzési Hídprogram közismereti program számára készített Osztályközösség-építő címet viselő
program célja az, hogy segítsen az iskoláknak (és a pedagógusoknak) abban, hogy elősegítsék és
felgyorsítsák a HÍD évfolyam(ok)ra beiratkozott, számos iskolából érkező, sok esetben alulszocializált,
motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók
előrehaladás és a tanulás sikeressége érdekében.

(osztály)közösségének

kialakulását

az

iskolai

A tananyag elvégzése lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális (az
adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett magukról a tanulókról és a
tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az idő előtti iskolaelhagyás, a
tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését.
A cél alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget alkossanak, mert ennek a
kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók iskolával és tanulással
kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. Az órákon a legfontosabb cél a tanulók minél nagyobb
arányú bevonása az osztály munkájába, és ezen belül a tanulói aktivitás erősítése, amely az egyik
legfontosabb eszköz lehet a tanulási kudarcok leküzdésében.
Első évfolyam
Az első évfolyamon a programban a fejlesztés hangsúlyai a tanulással és az iskolával, családdal
kapcsolatos motivációs bázis erősítésére, az iskolai és osztályközösségben történő beilleszkedés
segítésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésére (írás, olvasás, számolás,
szövegértés) irányulnak.

Tematikai
egység

A tanulók teljesítményének a mérése

A:

2

B: 2
A tanulók előzetes tudásának a feltárása, korábbi tanulmányaik során szerzett
tanulással kapcsolatos kompetenciáik azonosítása.
Tematikai
egység

Ismerkedés az új tanulási környezettel
Órakeret
A:

8

B: 8
Előzetes

A tanulók előzetes iskolai pályafutásának feltérképezése, a korábbi tanulói kudarcok
oldal 824 / 830

tudás
A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

és sikerek okainak azonosítása.
Bemutatkozás
az
új
osztályközösségben.
Ismerkedés a közismereti és szakmai program tartalmi elemeivel. Önismeret (ki vagyok
én
kik
vagyunk,
hova
tartozunk?).
Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők szerepének erősítése.

Tematikai
egység

Tanulás tanulása (tanulásmódszertan, kudarc- és stresszkezelés)
Időfelhasználás/tervezés (időmérleg-készítés)

A tanulóknál az önismeret fejlesztése (legyen tisztában a saját értékeivel).
Az
iskola
szerepe
és
fontossága
a
tanuló
életében.
A sikeres tanulói előrehaladás záloga a tanuló eredményessége és hatékonysága az
iskolában.
A tanulói teljesítmény javításának lehetőségei.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A
tanulók
kommunikációs
kompetenciájának
a
fejlesztése,
erősítése.
A tanuló képessé válása saját magát reális énkép birtokában bemutatni. Törekvés az osztályközösségbe
történő
harmonikus
beilleszkedésre.
Az új tanulási környezet elfogadása. Motiváltság az új tanulási környezet mellett. Pozitív énkép kialakítása
és
fenntartása.
Az
iskola
társadalmi
és
kulturális
szerepe
fontosságának
felismerése.
Annak felismerése, hogy az iskolai végzettsége(k) nélkül nehéz lesz az előrehaladás az életben.
Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika, kooperáció, énkép,
Kulcsfogalmak/ motiváció.
fogalmak

Órakeret
A:
B: 7

7

Előzetes
tudás

A tanulók előzetes iskolai pályafutásának feltérképezése, a korábbi tanulói kudarcok
és sikerek okainak azonosítása, korában alkalmazott tanulási technikáinak,
módszereinek azonosítása.
A
Az egész életen át tartó tanulás eszméjének megismerése, gyakorlatának
tantárgyhoz
elfogadása.
(műveltségA tanulás olyan folyamatként való elfogadása, amely fejlődési lehetőségeket kínál; a
területhez)
tanulás
fontosságának
felismerése.
kapcsolható
Aktív részvétel a
tanulási folyamatok
tervezésében
és
szervezésében.
fejlesztési
A tanulást segítő tervhálózat tervezése és (a tanuló tanulását támogató időmérleg
feladatok
elkészítése)
megvalósítása.
Az otthoni tanulást elősegítő eszközök kijelölése, azoknak az elérhetősége és
alkalmazása.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Az új tanulási környezethez kapcsolódó tanulás technikai elemeinek megismerése.
A
tanulási
tanítási
folyamatban
aktív
és
konstruktív
szerep
betöltése.
A
saját
tanulási
„menetrend”
felismerése
és
koordinálása
.
A
tanulási
folyamatban
elért
eredmények
„(ön)értékelése”
/reflektivitás/.
A tanulás során szerzett sikerek és kudarcok reális mérlegelése. A gyenge eredmények korrigálása, és
törekvés
a
jobb
eredmények
elérésére.
A
tanuláshoz
való
motiváció
erősítése.
A tanulási célok eléréséhez szükséges források közötti „navigáció”, illetve a felhasznált források értékelése,
elemzése.
LLL - paradigma, tanulásmódszertan, tanulási technika.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Én és a család
Órakeret
A:
B: 7
oldal 825 / 830

7

Előzetes
tudás
A
tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

A tanulók a témával kapcsolatos előzetes tapasztalatainak a feltárása.

A tanuló legyen tisztában a család fogalmával, annak szerepével, feladataival,
felelősségeivel.
Legyen elképzelése a különféle családmodellekről. Ismerje fel a családi hagyományok
fontosságát.
Aktív
résztvevőként
alakítsa
a
családi
ünnepeket.
Ismerje fel a történelemi / családi példaképek szerepének fontosságát és hatását a
közösség
életére.
Legyen tudatában a generációk közötti kultúra /szokások megismerése fontosságának.
Ismerje fel a tanulói közösségek kapcsolati hálózatainak fontosságát.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A családi hagyományok (családi legendárium) szerepének erősítése. A családi ünnepek
„koreográfiáinak” ismerete, fejlesztése, tervezése. A „generációs különbségek”-ből adódó konfliktusok
kezelése.
A személyes ismeretségi kör (barát, osztálytárs, munkatárs) erősítése.
Család, közösség, hagyomány.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Barátok
az érzelmek világa

és

osztálytársak:
Órakeret
A:

9

B: 9
Előzetes
A tanulók a témával kapcsolatos előzetes tapasztalatainak a feltárása.
tudás
A
Verbális és nem verbális kommunikáció fontossága a beszédhelyzetekben.
tantárgyhoz
A tolerancia fontossága a közösségekben. Konfliktuskezelési technikák elsajátításának
(műveltségfontossága.
Az
érzelmi
kitörések,
az
indulatok
kezelése.
területhez)
Harmóniára való törekvés felismerése.
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A tanuló legyen tisztában a metakommunikáció fontosságával a közösségi kapcsolatokban.
Törekedjen
a
másokkal
történő
pozitív
és
eredményes
interakció
megteremtése.
A tanuló tudja kezelni az agresszió jelenlétét, ismerje fel azokban az ok-okozati összefüggéseket.
A
tanuló
rendelkezzen
reális
önismerettel.
Alakítsa ki az életében, és fogalmazza meg az önfejlődéséhez kapcsolódó igényeit.
A tanuló fogadja el a változásokat. Nézzen szembe a hibáival, és legyen önkritikája.
Kódolja, és értelmezi az emocionális változásokat, a saját életére tekintve ki tudja fejezni az általuk keltett
érzelmeket
érzéseket.
Ismerje fel, hogy mikor van szüksége szakmai segítségre, és kihez fordulhat ilyen esetekben segítségért.
Érzelmek, verbális és nem verbális kommunikáció, türelem, tolerancia, egymásra
Kulcsfogalmak/ odafigyelés, elfogadás, őszinteség.
fogalmak
Javaslat:

Tematikai
egység

A
szabadon
felhasználható
órakeretben
lehetőség
van
új,
a
programban
nem
tárgyalt
tartalmi
elem
beemelésére,
a
rendelkezésre
álló
órakeretben
projektmunka
tervezésére,
az
órakeretet
lehetséges
hozzákapcsolni
más
tartalmi
egységhez
- nagyobb időtartamot átívelő projekt megtervezésre és lebonyolítására.
A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret
A:
B: 2
oldal 826 / 830

2

A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos írásbeli/szóbeli
dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. A cél elsősorban a tanulók éves
folyamatos és sokrétű tevékenységének az értékelése, a fejlődésük mértékének a
megállapítása, ezért célszerű az értékelés középpontjába a tanulói portfóliót (az abban
elhelyezett termékeket) állítani, amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói
tevékenységek (és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók referenciáit is
képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott tevékenységének jellemzőiről,
konfliktusokat megoldó képességeiről, a tartalmi elemek elsajátításának a mértékéről
stb.).
A
várt
az

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe.
Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban.
eredményei Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti programokban.
évfolyam A különféle típusú közösségek és az egyén kapcsolata fontosságának a tudatosodása
fejlesztés

végén

Második évfolyam
Az Osztályközösség-építő program célja a SZAKKÉPZÉSI HÍD program második évfolyamán az, hogy
erősítse a további tanulás fontosságát, azt a belátást, hogy az eredményes iskolai előrehaladás, a tanulás
sikeressége nélkülözhetetlen a szakmatanulás és a szakképzettség megszerzése szempontjából. Emellett
azok a területek kapnak nagyobb hangsúlyt, amelyek az osztályközösségen túlnyúló szakmai-emberi és
társadalmi-kulturális kapcsolatok kialakítására, ápolására, fenntartására irányulnak.

Tematikai
egység

Tematikai
egység
Előzetes
tudás

A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret
A:
2
B: 2
A tanulók előzetes tudásának a feltárása, korábbi tanulmányaik során szerzett
tanulással kapcsolatos kompetenciáik azonosítása.
Felelős állampolgár /Felelősségvállalás
Órakeret
A:
6
B: 6
Az általános iskolából hozott tananyagokból, és az iskolai házirend betartása és
annak elfogadása.

A
tantárgyhoz A tanulónak ismerje fel az aktív és felelős állampolgári magatartás fontosságát.
(műveltségIsmerje
meg
az
alapvető
állampolgári
jogait
és
kötelességeit.
területhez)
Ismerje meg és fel a normaszegések társadalmi és egyéni kedvezőtlen következményeit.
kapcsolható
Legyen elképzelése a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyeiről.
fejlesztési
Legyen
tájékozott
a
helyi
civil
szervezetek
céljaiban.
feladatok
Vállaljon felelősséget a saját tetteiért, és vállalja a következményeket.
Tartsa be a mindenkori emberi méltósághoz való jogot.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A
tanuló
legyen
tisztában
az
állampolgári
kötelezettségeivel
és
a
jogaival.
Sajátítsa
el
a
társadalmi
normákat.
Rendelkezzen
a
társadalomban
elfogadott
normakontrollal.
Érdekérvényesítő
szerepe
ne
lépje
túl
a
törvények
adta
határokat.
Tartsa be a társadalomban előírt viselkedési szabályokat, normákat.
Törvény, szabály, társadalom, normakövetés, normakontroll, civil kapcsolatok,
Kulcsfogalmak/ felelősségvállalás.
fogalmak
Tematikai

Agresszió, agresszivitás
oldal 827 / 830

egység

Órakeret
A:
B: 5

5

Előzetes
tudás
A
A fizikai és verbális agresszió felismerése, törekvés az elkerülésére.
tantárgyhoz
Agresszorok
a
közösségekben.
A
konfliktusok
megés
feloldása.
(műveltségViselkedés-kontroll.
területhez)
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A
tanuló
ismerje
az
agresszió
fogalmát
és
típusait.
A
tanuló
ismerje
fel
a
verbális
és
a
nem
verbális
agresszió
következményeit.
Ismerje
fel
az
agresszív
magatartás
kedvezőtlen
következményeit.
Legyen elképzelése és gyakorlata a hétköznapi élet konfliktusok kezelésében, ismerje és
alkalmazza
a
konfliktus-eljárásokat,
módszereket.
Tartsa tiszteletben az emberi viselkedés szabályait.
Verbális
agresszió,
fizikai
agresszió,
lelki
agresszió,
együttműködés,
Kulcsfogalmak/ kompromisszum, önuralom, konfliktus, törvényi szabályozás, önuralom, tisztelet.
fogalmak
Tematikai
egység

Háztartási
KRESZ

alapismeretek,

balesetvédelem,

elsősegélynyújtás,

Órakeret
A:
B: 8
Az általános iskolában és gyakorlatban szerzett tapasztalatok azonosítása.

8

Előzetes
tudás
A
Háztartási
eszközök
és
használatuk.
tantárgyhoz
A háztartási eszközökhöz tartozó dokumentációk (műszaki leírások, használati
(műveltségutasítások)
értelmezése.
területhez)
Segítségkérés
segítségnyújtás.
kapcsolható
Közlekedéskultúra fejlesztése.
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A tanuló legyen tisztában az elemi szintű háztartási eszközökkel és azok használatával.
A tanuló ismerje fel a háztartási gépekhez kapott használati utasítások pontos értelmezésének fontosságát.
Legyen elképzelése arról, hogy rendkívüli helyzetekben (vészhelyzetben) mit kell tennie.
Ismerje
a
hazai
és
nemzetközi
segélyhívószámokat.
Ismerje
az
elsősegélynyújtás
célját,
az
elsősegélynyújtó
kötelességeit.
Ismerje a KRESZ alapszabályait.
Háztartás, háztartási eszközök, segítségnyújtás, KRESZ.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység

Természetvédelem/Állatvédelem
Órakeret
A:
B: 6
Az általános iskolában és gyakorlatban szerzett tapasztalatok azonosítása.

Előzetes
tudás
A
A
fenntartható
fejlődés
eszméje
és
tantárgyhoz
A
kedvezőtlen
környezeti
problémák
(műveltségA
környezettudatosság
elvi
és
gyakorlati
területhez)
A természet- és állatvédelem gyakorlati kérdései.
kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
oldal 828 / 830

6

gyakorlata.
hatása.
kérdései.

A
tanuló
belátja
és
megérti
a
fenntartható
fejlődés
jelentőségét.
Érdekelje az emberiség tevékenysége, a környezeti problémák, az ökokatasztrófák kialakulásához vezető
utak.
Tudatosodjanak a tanulóban a modern világ technológiai ártalmai és következményei.
Legyen ismerete az emberiség felelőtlenségéről és annak következményeiről a természet kihasználásában.
A
tanulóban
alakuljon
ki
a
környezettudatosság
elve.
Tisztelje
a
természetet
és
az
állatvilágot.
Határozza meg és értékelje helyét és szerepét a helyi természetvédelemben és állatvédelemben.
A tanulónál jelenjen meg a felelősség kérdése a természet és az állatvédelem tekintetében.
Ismerje azokat a szervezeteket, ahol ezekkel a témákkal kiemelten foglalkoznak.
Fenntartható fejlődés, tudatosság, ökokatasztrófa, természetvédelem, felelősség
Kulcsfogalmak/ következetesség, önkéntesség, kapcsolati háló.
fogalmak
Tematikai
egység

Környezet,
Eligazodás a mindennapokban

amelyben

élek

Órakeret
A:
B: 6
Az általános iskolában és gyakorlatban szerzett tapasztalatok azonosítása.
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Előzetes
tudás
A
A
mindennapi
élet
színterei
és
azok
használata.
tantárgyhoz
A
globalizáció
és
a
lokalizáció
összefüggéseinek
felismerése.
(műveltségKözigazgatás
és
adminisztráció
összefüggései.
területhez)
Információgyűjtés és értelmezés a (köz)szolgáltatásokról. Helyi és távolsági közlekedés
kapcsolható
sajátosságai - az igénybevétel módozatai.
fejlesztési
feladatok
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A közvetlen környezet és annak sajátosságainak, a helyi történelmi színhelyek megismerése.
Reális
értékítélet
kialakítása
a
lokális
helyi
adottságokat
tekintve.
Képesség
a
mindennapi
életben
előforduló
adminisztrációs
helyzetek
kezelésére.
Tájékozottság
megszerzése
a
különböző
szolgáltatási
eljárásról.
Képesség
önálló
tájékozódásra
a
közvetlen
és
távolabbi
környezetben.
A helyi és távolsági közlekedés rendeltetésszerű használata.
Globalizáció, lokalitás, közlekedés, információgyűjtés.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai
egység/

A tanulók teljesítményének a mérése
Órakeret
A:
2
B: 2
A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos írásbeli/szóbeli
dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. A cél elsősorban a tanulók éves
folyamatos és sokrétű tevékenységének az értékelése, a fejlődésük mértékének a
megállapítása, ezért célszerű az értékelés középpontjába a tanulói portfóliót (az abban
elhelyezett termékeket) állítani, amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói
tevékenységek (és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók referenciáit is
képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott tevékenységének jellemzőiről,
konfliktusokat megoldó képességeiről,a tartalmi elemek elsajátításának a mértékéről
stb.).

A fejlesztés
A tanuló rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a
várt eredményei társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek.
az
évfolyam
végén

oldal 829 / 830

5. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEINEK ÉS FÜGGELÉKEINEK
RENDJE
A pedagógiai program mellékletei
1. sz. melléklet: Érettségi vizsgakövetelmények és témakörök az iskola székhelyén
2. sz. melléklet: Az iskola szakmai programja – szakgimnázium, szakközépiskola
Tovább bővíthető az intézményi sajátosságoknak megfelelően!

oldal 830 / 830

1. sz. melléklet: Érettségi vizsgakövetelmények és témakörök az iskola
székhelyén

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
A) KOMPETENCIÁK
Közép- és emelt szinten egyaránt
1. Szövegértés
 Információk feldolgozása és megítélése.
 Információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az olvasási cél
összefüggésében.
 Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (pl. egynyelvű szótár, antológia,
kézikönyv, lexikon, enciklopédia, írott és elektronikus sajtó; CD-ROM, Magyar Elektronikus Könyvtár). A
célirányos, etikus és kritikus információhasználat.
 Nyelvi, kommunikációs és irodalmi ismeretek alkalmazása nyomtatott és elektronikus
információforrások szövegeinek értelmezésében, létrehozásában, összehasonlításában, megítélésében.
 Személyes állásfoglalás kialakítása különféle gondolatokról, ismeretekről, véleményekről.
 Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése.
 Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak és az adott szempontnak megfelelően.
 A gondolatmenet, a kifejezésmód, a műfaj, a szerkezet, a grammatikai szerveződés, a stílus
jelentéshordozó szerepének megfogalmazása szépirodalmi, szakmai-tudományos, publicisztikai és
gyakorlati szövegek értelmezésével, összehasonlításával, értékelésével.
 Annak bemutatása, hogyan hordozza és fejezi ki az irodalom különböző korok és emberek
tapasztalatait, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait.
 Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli utalások megfogalmazása.
 A cél, a kommunikatív kontextus meghatározása, a szerzői vélemények, álláspontok felismerése,
rekonstruálása, értékelése írott megnyilatkozásokban.
 Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve a személyes érintettséget is kifejező reagálás különböző
írásbeli és szóbeli közlésmódokban, a műfaji normák és a címzettek figyelembevételével.
2. Írásbeli szövegalkotás
 Széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása különböző
témákban és különböző műfajokban a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő szabatossággal.
 Tájékoztató, érvelő és esszé-típusú szövegek létrehozása a megadott témákban (pl. a kulturális
örökség; a civilizáció ellentmondásai; az élet minősége, a mindennapi életvitel döntéshelyzetei; az emberi
kapcsolatok, erkölcsi kérdések, érzelmek; a mindenkori jelen problémahelyzetei, kérdései, válaszai; a
tömegkommunikáció, az információs társadalom).
 Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása, ideértve az
önellenőrzés és a javítás képességét.
 A megnyilatkozás céljának és tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a köznyelvi norma
alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.
 Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, érvek megfogalmazása, a téma több nézőpontú értékelését is
magában foglaló önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével.
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 Műalkotások keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése (pl. költészetben,
szépprózában, színházi előadásban, filmben, épített alkotásokban, a tárgyi világban, képzőművészetben,
zenében).
 Gyakorlati írásművek szerkezeti, tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása (pl. hozzászólásban,
pályázatban, levélben, önéletrajzban, kérvényben).
 Az információk célirányos, etikus és kritikus felhasználása.
3. Szóbeli szövegalkotás, beszéd
 A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lényegre törő,
világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés.
 A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak alkalmazása
élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról szóló szóbeli előadásban. A
nyelv zenei eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, szünet – kifejező és
pontos alkalmazása.
4. Fogalomhasználat
 Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló bemutatása,
előadása.
 Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak önálló alkalmazása a beszédhelyzetnek és
a témának megfelelően.
 Fogalmak összefüggéseinek és változó jelentésének megértése és bizonyítása példákkal.
Kizárólag emelt szinten
 Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is.
 Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása (pl. a köznyelvi norma alakulása,
az irodalmiság fogalmának változásai).
Az érettségi vizsgán számon kérhető fogalmak körét a Kerettantervek 5-12. évfolyamra érvényes
előírásaiban szereplő fogalmak alkotják.

B) ISMERETKÖRÖK
Emelt szinten a középszintű tananyag ismerete is elvárás. Az ismeretkörök emelt szint című oszlopai
kizárólag az emelt szinten elvárt többletet tartalmazzák.

1. témakör: Kommunikáció

1. MAGYAR NYELV
VIZSGASZINTEK
Középszint

A nyelv mint
kommunikáció

Emelt szint

 A kommunikációs folyamat
tényezőinek, céljának,
funkcióinak, valamint ezek
összefüggésének megértése,
bizonyítása beszédhelyzetek
elemzésével,
szövegértelmezéssel,
szövegalkotással.
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A kommunikáció folyamata.
A kommunikáció tényezői.
A kommunikációs cél és funkció.
A kommunikáció univerzális
jellege.
 A kommunikáció fogalmának
interdiszciplináris jellege.
 Néhány példa a különféle
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 A nyelv szerepe a
kommunikációban.


Pragmatika

Nyelvi és vizuális
kommunikáció

A kommunikáció
működése

Személyközi
kommunikáció

 A sikeres nyelvhasználat
gyakorlata: a nyelvhasználat, a
társalgás összetevői
beszédaktusok az
együttműködés elve
udvariassági formák.
 Az emberi kommunikáció nem
nyelvi jelei és kifejezőeszközei
(pl. gesztusok, mimika,
térközszabályozás, tekintet,
külső megjelenés, testtartás,
fejtartás, csend).
 A kommunikáció formája: a
szóbeliség és az írásbeliség.
 A szövegfajták tartalmi és
formai jellemzőinek
kapcsolata a kommunikációs
folyamattal.
 Példák a különböző
közlésmódok kommunikációs
funkcióira (párbeszéd,
történetmondás, levél, üzenet,
feljegyzés; köszönés,
megszólításformák).
 Kommunikációs zavar,
manipuláció, elvárás,
megfelelés.

A tömegkommunikáció  A különféle kommunikációs
helyzetekben elhangzó
üzenetek céljának dekódolása,
az üzenetek szándékának
felismerése.
 Tény és vélemény, tájékoztatás
és véleményközlés
megkülönböztetése a
tömegkommunikációban
 A kommunikáció típusainak,
jellemzőinek megismerése:
személyes, csoportos,
nyilvános és
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társadalmak és kultúrák
jelrendszereinek eltéréseire (pl. a
folklór, az utca, az elektronikus
kommunikáció jelrendszere).
A nyelvi és nem nyelvi
kommunikációs normák
kultúránkénti eltérései példák
alapján.
A nyelv működése, a
nyelvhasználat különböző
kontextusokban, különböző célok
elérésére.
Együttműködési elvek.
Deixis.
A vizuális és a nyelvi jel, a
vizuális és a nyelvi
kommunikáció.

 A közvetlen személyközi
kommunikáció, az írott és az
elektronikus
tömegkommunikáció
különbségei.
 Tájékoztató és véleményközlő
műfajok.
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tömegkommunikáció.
 A tömegkommunikáció
jellemzői, funkciói,
megjelenési formái, nyelvi és
képi kifejezési formái.
 A reklámok, internetes
felületek.
 Néhány tömegkommunikációs
műfaj.
2. témakör: A magyar nyelv története
VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

A nyelv mint
történeti
képződmény

 Változás és állandóság a nyelvben.
 Nyelvi változások felismerése a
jelenkorban és múltban, példák alapján.

 Szinkrón és diakrón
nyelvszemlélet.

A magyar nyelv
rokonsága

 A magyar nyelv eredete, finnugor
rokonságának bemutatása.

Nyelvtörténeti
korszakok

 A magyar nyelv történetének fő
korszakai.
 A nyelvtörténet forrásai: kézírásos
és nyomtatott nyelvemlékek (pl. A
tihanyi apátság alapítólevele, Halotti
beszéd és könyörgés, Ómagyar Máriasiralom).
 A nyelvújítás lényege és jelentősége
példák alapján.

 A magyar nyelv eredete, finnugor
rokonságának kutatói, a
nyelvrokonság kutatásának
módszerei.
 A magyar nyelvrokonság főbb
bizonyítékai.
 Az ősmagyar, az ómagyar, a
középmagyar korszak, az újmagyar
kor.
 A nyelvtörténeti korszakokat
jellemző változások néhány példája a
hangrendszerből, a nyelvtani
rendszerből.
 Az életmód, a történelem és a
szókincs néhány összefüggése,
anyagi és szellemi műveltség
megjelenése a szókészletben néhány
példával.
 Nyelvtörténeti-nyelvtudományi
kézikönyvek (pl. A magyar nyelv
történeti-etimológiai szótára –
TESZ).
 A nyelvújítás története, hatása,
értékelése, ortológus-neológus vita
főbb állomásai és szereplői, a magyar
nyelv sztenderdizációja.
 Néhány szöveg nyelvi szempontú
bemutatása a régi magyar irodalom
köréből (pl. Pázmány Péter, Mikes
Kelemen).
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A magyar nyelv
szókészletének
alakulása
Nyelvművelés

 A szókészlet rétegei: ősi örökség,
belső keletkezésű elemek,
jövevényszók, nemzetközi
műveltségszók, idegen szavak.
 A mai magyar nyelvművelés néhány
kérdése.

 A szókincs jelentésváltozásának
főbb típusai, tendenciái.
 A nyelvművelés fogalma,
kérdései, feladata, színterei; a nyelvi
norma.
 A nyelvművelés szerepe az új
nyelvi fejlemények, jelenségek
értelmezésében.

3. témakör: Ember és nyelvhasználat
VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

Ember és nyelv

 A nyelv mint a gondolkodás része.

A jel, a jelrendszer

 A nyelv mint jelrendszer.
 A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi
és nem nyelvi közlésben.

Általános
nyelvészet

Nyelvváltozatok

Nemzetiségi
nyelvhasználat és
határon túli
magyar nyelvűség

 A nyelvváltozatok rendszere, a
nyelv vízszintes és függőleges
tagolódása.
 A köznyelv jellemzői, használati
területe.
 A nyelv társadalmi tagolódása
szerinti csoportnyelvek, azok
jellemző használati köre,
szókincse.
 Csoportnyelvek, szaknyelvek,
rétegnyelvek, hobbinyelvek. A
szleng és az argó.
 Egynyelvű szótárak.
 Hazánkban élő nemzetiségiek
nyelvhasználata.
 Nyelvünk helyzete a határon túl.
 Nyelvi identitás.
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 A nyelv szerepe a világról formált
tudásunkban.
 Korlátozott kódú nyelvek:
gesztusnyelvek, jelnyelvek.
 A nyelvi jel sajátosságai.
 A jeltípusok.
 A nyelvek egyező és eltérő
tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb
nyelvtípusok és jellemzőik
(agglutináló, izoláló, flektáló).
 Az anyanyelv és más, tanult, ismert
nyelvek jellemző tulajdonságainak
összehasonlító megfigyelése.
 A nyelv területi tagolódása:
leggyakoribb nyelvjárásaink
jellemzői, területi megjelenésük, a
regionális köznyelv jellemzői.
 A rétegnyelvi szótárak (pl.
tájszótár, szaknyelvi szótár).
 A szókincs szerepének jellemzése
nem irodalmi és irodalmi
művekben (pl. újságnyelvben,
szaknyelvben, szociográfiában).

 A kétnyelvűség, kettősnyelvűség,
kevert nyelvűség kérdései.
 A nyelvközösség helyzete és
nyelvhasználata közötti
összefüggés.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

 Nyelvi sokszínűség, nyelvi
tolerancia, nyelvi diszkrimináció.
 A tömegkommunikáció, valamint
az információs társadalom hatása
a nyelvhasználatra.
 Az információs társadalom hatása
a nyelvhasználatra és a nyelvi
érintkezésre (pl.
szövegszerkesztés számítógéppel,
kommunikáció az interneten,
elektronikus levelezés).
 Az új „szóbeliség” (skype, chat)
jelenségei és jellemzői.

Nyelv és
társadalom

 Kettősnyelvűség, kétnyelvűség,
kevert nyelvűség.

 Nyelvi tervezés, nyelvpolitika,
nyelvművelés, nyelvtörvény,
norma.
 Korlátozott kód.

Nyelv és politika

4. témakör: A nyelvi szintek
VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

Hangtan

 A magánhangzók és a mássalhangzók
rendszere.
 A hangkapcsolódási szabályosságok
típusai és a helyesírás összefüggése.

A helyesírás




Alaktan és
szótan





A mondat
szintagmatikus
szerkezete




 Hangtani ismeretek: a magyar
hangállomány ismerete, a hangok
alapvető képzési, ejtési jellemzői.
 A magyar hangrendszer
nyelvjárási eltéréseinek
megfigyelése.
 A magyar hangrendszer néhány
nyelvtörténeti vonatkozása.
A magyar helyesírás rendszerszerűsége.  A magyar helyesírás rendszere. A
Helyesírási szótár, elektronikus
magyar helyesírás alapelvei.
szótárak az iskolai és hétköznapi
 A helyesírás stilisztikai
szövegalkotásban.
változatai.
A morfémák, szóelemek szerepe és
 Alaktani sajátosságok: a szótő, a
helyes használata a szóalak
szóelemek szerepe és funkciója,
felépítésében, a szószerkezetek
kapcsolódási szabályaik.
alkotásában.
 A szavak szófaji rendszerbe
Az alapszófajok, a viszonyszók és a
sorolásának kritériumai,
mondatszók.
hagyományai, egy lehetséges
szófaji rendszer megismerése.
A szószerkezet fogalma, a szintagmák
 A vonzat.
típusai, szerepük a mondat
felépítésében, mondatbeli viszonyaik.
A mondatrészek fogalma, fajtái,
felismerésük mondatban, helyes
használatuk a mondatok felépítésében
(állítmány, alany, tárgy, határozó,
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jelző).
Mondattan

 A mondat fogalma, a mondat
szerkesztettség és mondatfajta szerinti
típusai.
 Az egyszerű és összetett mondatok
felismerése, egyszerű mondatok
elemzése.
 A helyes mondatszerkesztés a
gyakorlatban.

 Az egyszerű és összetett
mondatok típusainak felismerése.
 Összetett mondatok elemzése.
 Mondatvariánsok közötti
különbségek értelmezése (pl. a
stílusérték szempontjából).

5. témakör: A szöveg
VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

 Szöveg, szövegösszefüggés,
beszédhelyzet.
 Szövegek jellemzőinek
megfigyelése.
 A címzett szerepe a szöveg
megalkotottságában.
A szöveg szóban és  A szóbeliség és az írásbeliség
írásban
hatása a szövegformálásra.
 A szóbeli és írott szövegek szerepe,
eltérő jegyei.
 Szövegek alkotása a tájékoztató,
érvelő, meggyőző, vitázó
közlésformák néhány egyszerűbb
műfajában.
 A szövegfonetikai eszközök és az
írásjelek értelmes, kifejező
alkalmazása.
 A szövegfonetika helyes használata
(hangsúly, hanglejtés, hangerő,
szünet, beszédtempó).
A szöveg
 A szöveg és a mondat viszonya.
szerkezete és
 A különféle szövegek felépítése,
jelentése
egységei.
 Szövegméret, megjelenés.
 A szövegkohézió, a témaháló és a
cím.
 Bekezdés, tömb, szakasz.
A szöveg és a
kommunikáció
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 A szöveg fogalma, a szövegek
jellemzőinek megfigyelése,
megnevezése, rendszerezése.
 Szövegpragmatika: szövegvilág,
nézőpont, fogalmi séma,
tudáskeret, forgatókönyv.
 Szövegek alkotása a tájékoztató,
érvelő, meggyőző, vitázó
közlésformák néhány
összetettebb műfajában.
 Érvelő esszék írása.
 A szövegfonetika jelentősége,
funkciója (hangsúly, hanglejtés,
hangerő, szünet, beszédtempó).

 A szövegértelem összetevői: a
pragmatikai, a jelentésbeli és a
nyelvtani szintek.
 Az elsődleges és másodlagos,
mögöttes jelentés.
 Szövegkohézió: téma–réma,
topik, fókusz, kulcsszó.
 A szövegmondat.
 Nyelvtani tényezők a szöveg
jelentésének megteremtésében:
kötőszó, névmás, névelő,

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

határozószó, előre- és
visszautalás, deixis, egyeztetés.
Szövegértelmezés

Az intertextualitás

A szövegtípusok

Az elektronikus
írásbeliség és a
világháló hatása a
szövegre, szövegek
a médiában

 A szövegértés, szövegfeldolgozás
technikája, olvasási típusok és
stratégiák.
 A téma értelmezése mindennapi,
ismeretterjesztő és szépirodalmi
szövegekben.
 A szövegköziség, intertextualitás
jelenségeinek értelmezése irodalmi
és nem irodalmi szövegekben.

 A téma értelmezése tudományos
szövegekben.

 Szövegtípusok jellemzői
megjelenés, műfajok és
nyelvhasználati színterek szerint.
 A legjellegzetesebb közlésmódok: a
beszélt nyelvi társalgási és az írott
monologikus szövegek
 Nyelvhasználati színterek szerinti
szövegtípusok: mindennapi,
közéleti és hivatalos, tudományos,
sajtó és média, szépirodalmi.
 A továbbtanuláshoz, illetve a
munka világában szükséges
szövegtípusok: különböző típusú
önéletrajzok, motivációs levél;
különböző témájú hivatalos
levelek (pl. panaszos levél),
kérvény, beadvány; hozzászólás,
felszólalás, vitaindító, rövid ünnepi
beszéd; ajánlás, méltatás; szórólap
szövege.
 Az internetes szövegek jellemzői,
az írott és internetes szövegek
összehasonlítása, az eltérő és
azonos jegyek megfigyelése,
megnevezése.
 Az internetes adatkeresés, a
különböző forrásokból származó
adatok megbízhatóságának és
használhatóságának kérdései.
 A különböző forrásból származó
információk megadott szempontok
szerint való összehasonlítása,
megvitatása, kritikai következtetés
levonása. A pontos és etikus
hivatkozás.
 Az elektronikus média
hagyományos (rádió, televízió) és

 Szövegtípusok: monologikus,
dialogikus és polilogikus;
beszélt, írott, elektronikus;
spontán, tervezett.
 Közlésmódok: elbeszélő, leíró,
érvelő.
 Ismeretterjesztő, szépirodalmi és
egyszerűbb tudományos
szövegek elemzése (pl. a
címzettek, a téma, a
szóhasználat, a
megszerkesztettség
szempontjából).
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 Digitális formájú szövegek
alkotása, multimédiás
kiegészítések használata.
 Az írott és az elektronikus
tömegkommunikáció
szövegtípusait elkülönítő nyelvi
és nem nyelvi tényezők.
 Médiaközlések elemzése (pl. hír,
kommentár, tudósítás, interjú,
cikk, glossza, ismeretterjesztő
szöveg): tartalmi, szerkezeti és
szövegformálási kritériumai,
nyelvhasználati, hatásbeli
sajátosságai.
 A hagyományos és az új
elektronikus média publicisztikai
és a tájékoztató műfajai.
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új közlésmódjai (pl. honlap, blog,
internet), az új közlésmódok
társadalmi hatása.

6. témakör: A retorika alapjai
VIZSGASZINTEK
Középszint
A nyilvános beszéd

Érvelés,
megvitatás, vita

A
szövegszerkesztés
eljárásai

Emelt szint

 A retorika mint a meggyőzés
művelete a gondolatközlésben.
 A beszéd felépítése, a beszéd
megszerkesztésének menete az
anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
 A hivatalos felszólalás, hozzászólás
különböző helyzetekben, a nyilvános
beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és
viselkedésbeli kritériumai.
 A kulturált véleménynyilvánítás és
vita gyakorlata.
 Az érvelés műfajai: a tétel, a
bizonyítás, a cáfolat, az érv és az
ellenérv.
 Az érv felépítése. Az érvelés
logikája, technikája; az érvek
elrendezése. A releváns és a hibás érv
megkülönböztetése.
 A kiselőadás és a vizsgafelelet
felépítése.
 Az állásinterjú.
 A hatásos előadásmód eszközei.
 Az összefoglalás funkciója és
típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat,
tömörítés).

9

 A retorika jelentősége és
alkalmazása.
 A retorika mint a szónoklás
tudománya.
 Néhány történeti értékű és
jelenkori szónoki beszéd retorikai
eszközei és esztétikai hatása.
 A szónok tulajdonságai, feladatai.
 Az érvelési hibák.
 A cáfolat módszerei.
 Az előadás szemléltetésének
módjai (bemutatás, prezentáció).
 A hatásos meggyőzés és
véleménynyilvánítás nyelvi (mondatés szövegfonetikai eszközök) és nem
nyelvi kifejezésbeli eszközei a
különféle szövegműfajokban, az
audiovizuális és multimédiás közlés
különböző formáiban.
 A hivatalos felszólalás,
hozzászólás különböző helyzetekben.
 A szónoklat felépítése: bevezetés
(az érdeklődés felkeltése, a jóindulat
megnyerése, témamegjelölés),
elbeszélés, érv, cáfolat, összekötő
elem; befejezés (összefoglalás,
kitekintés).
 Indukció, dedukció.
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7. témakör: Stílus és jelentés
VIZSGASZINTEK

Szóhasználat és
stílus

A szójelentés

Stíluseszközök

Stílusréteg,
stílusváltozat

Középszint

Emelt szint

 Stílus és jelentés a mindennapi
nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a
szépirodalomban.
 A jellegzetes stílustípusok
(stílusárnyalatok) megismerése (pl.
bizalmas, közömbös, választékos),
felismerése, hatásának elemzése.
 Egyszerű stílusjelenségek felismerése,
magyarázata.
 Stílusérték (alkalmi és állandó).
 Stílushatás.
 A nyelvi szintek alkalmi és állandó
stílusértékének megfigyelése, felismerésük,
valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban.
 A szavak jelentésének szerkezete,
jelentéselemek.
 Egyjelentésű, többjelentésű szó,
homonima, szinonima, hasonló alakú
szópár, ellentétes jelentés.
 Egynyelvű szótárak használata (pl.
Magyar szinonimaszótár, Magyar
értelmező kéziszótár), valamint kétnyelvű
szótárak ismerete.
 A helyzetnek, kommunikációs célnak
megfelelő stíluseszközök tudatos használata
a szövegalkotásban.
 Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és
szépirodalmi szövegekben: hasonlat,
metafora, metonímia.
 Metaforikus jelentés.
 Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás,
ismétlődés, ellentét, gondolatritmus.

 A szóhasználat nyelvtani,
jelentésbeli és stiláris kötöttségei.
 Jelentésszerkezet, jelentéselem,
jelentésmező, jelhasználati szabály.
 Denotatív, konnotatív jelentés.

 A leggyakoribb stílusrétegek
jellemzőinek megismerése, felismerése,
elemzése, összefüggésben a szövegtani
jellemzőkkel.
 A társalgási stílus ismérvei, minősége.
 A közélet színterei, a közéleti és a
hivatalos stílus kritériumai, stiláris
kötöttségei.
 A publicisztikai stílus főbb jellemzői,
tipikus szóhasználat, a megjelenítés
közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ).
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 A hangalak és jelentés viszonya,
jelentésmező.
 Motivált és motiválatlan szavak.
 A szójelentés változásai.
 A jelentés szerepe a nyelvi
szerkezetek kialakításában.
 A szórend jelentésváltozatainak
megfigyelése, hatásértelmezés.

 A bonyolultabb szóképek:
szinesztézia, szinekdoché, összetett
költői kép, allegória, szimbólum.
 Az alakzatok.
 A szókészlet stilisztikája és a
mondatstilisztikai eszközök (pl.
archaizálás, evokáció, verbális
stílus, nominális stílus, körmondat).
 Hangszimbolika, hangutánzás,
hangulatfestés, alliteráció.
 Nem irodalmi és szépirodalmi
szövegek stílusának
összehasonlítása.
 Nem irodalmi és szépirodalmi
szövegek stílushatásának komplex
értékelése.
 A tudományos és a szakmai
stílus sajátosságai.
 A stílus és norma koronkénti
változatai – néhány példa
bemutatásával.
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2. IRODALOM
2.1. Szerzők, művek
A SzerzŊk, művek (2.1). szempontjaiból összeállított tételekben megjelenhetnek különbözŊ korok,
szerzŊk, művek az Értelmezési szintek, megközelítések (2.2.) szempontjai szerint.
1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. KötelezŊ szerzŊk
SZERZŉK
 Ady Endre
 Arany János
 Babits Mihály
 József Attila
 Kosztolányi
Dezső
 Petőfi Sándor

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
 A főbb művek szövegismereten
 Az életút, az életmű
alapuló értelmezése, kapcsolatok a
legjelentősebb tényei.
művek között (pl. témák, műfajok,
 Kronológiai és topográfiai
kifejezésmód, jellemző motívumok), a
tájékozottság, a szerzők jellegzetes
művek elhelyezése az életműben, az
regionális, kulturális kötődései, a
adott korszakban.
pályakép főbb jellemzői.
 Az életmű néhány jellemzője
 A pályaszakaszokat jellemző
keretében néhány lírai, illetve 1-3 epikai, főbb témák, kérdésfeltevések.
drámai alkotás bemutatása, értelmezése
 A pályaképre ható irányzatok és
(pl. a korstílus, a téma, a műfaj, a
szellemi kötődések, világirodalmi
kompozíció, a jellemző motívumok,
párhuzamok.
jelentésrétegek, világlátás alapján.)
 Kötetek, ciklusok, témák,
 Műrészletek értelmezése.
motívumok.
 Memoriterek szöveghű és kifejező
 A művek hatása, fogadtatása
előadása.
egy-két példa alapján.
 Művekről szóló olvasatok,
 A szerző utóélete, helye és
vélemények megértése.
hatása az irodalmi-kulturális
 A művekben felvetett kérdések
hagyományban.
néhány etikai, történeti, lélektani vagy
 A művekben felvetett kérdések
társadalmi vonatkozása.
néhány etikai, történeti, lélektani,
társadalmi, továbbá gondolati,
filozófiai, esztétikai vonatkozása.
 Különféle kritikák,
interpretációk.

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzŊk
SZERZŉK
 Balassi Bálint
 Berzsenyi Dániel
 Csokonai Vitéz
Mihály
 Illyés Gyula
 Jókai Mór
 Karinthy Frigyes
 Kassák Lajos
 Kertész Imre
 Kölcsey Ferenc
 Krúdy Gyula

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
 Az életmű néhány jellemzője
 Az életút, az életmű
keretében néhány lírai, illetve 1-3
legjelentősebb tényei.
epikai, drámai alkotás bemutatása,
 Kronológiai és topográfiai
értelmezése (pl. a korstílus, a téma, a tájékozottság, a szerzők jellegzetes
műfaj, a kompozíció, a jellemző
regionális, kulturális kötődései, a
motívumok, jelentésrétegek,
pályakép főbb jellemzői.
világlátás alapján).
 A pályaszakaszokat jellemző
 A világlátás és a kifejezésmód
főbb témák, kérdésfeltevések.
sajátosságainak bemutatása egy-két
 A pályaképre ható irányzatok és
mű lényegre törő értelmezésével.
szellemi kötődések, világirodalmi
 Műrészletek értelmezése.
párhuzamok.
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Márai Sándor
Mikszáth Kálmán
Móricz Zsigmond
Nagy László
Nemes Nagy Ágnes
Németh László
Ottlik Géza
Örkény István
Pilinszky János
Radnóti Miklós
Szabó Lőrinc
Szilágyi Domokos
Vörösmarty Mihály
Weöres Sándor
Zrínyi Miklós

 Memoriterek szöveghű és
kifejező előadása.
 Művekről szóló olvasatok,
vélemények megértése.
A művekben felvetett kérdések
néhány etikai, történeti, lélektani
vagy társadalmi vonatkozása.

A fenti lista bővíthető
legfeljebb két, a
fentiekhez hasonló
jelentőségű szerzővel,
vagy egy szerzővel a
közelmúlt vagy a
jelenkor irodalmából.

 Kötetek, ciklusok, témák,
motívumok.
 A művek hatása, fogadtatása
egy-két példa alapján.
 A szerző utóélete, helye és
hatása az irodalmi-kulturális
hagyományban.
 Különféle kritikák,
interpretációk.
 Tájékozottság a korszakban, a
kortársak között (pl. Berzsenyi és
Kazinczy, Berzsenyi és Kölcsey;
Jókai és kora), az irodalmi
hagyományban (pl. az antik
hagyomány Berzsenyi, Kosztolányi,
Radnóti költészetében).
 Műfaji, kifejezésmódbeli,
tematikai sajátosságok a korszak
szellemi irányzataival, a
korstílussal való összefüggésben is.
 A művekben felvetett kérdések
néhány etikai, történeti, lélektani,
társadalmi, továbbá gondolati,
filozófiai, esztétikai vonatkozása.
 A művek fogadtatása, hatása,
utóélete az irodalmi-kulturális
hagyományban egy-egy példával.

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzŊk
MŰVEK
Kortárs műalkotás: a
mindenkori vizsga
előtti utolsó harminc
évben keletkezett (írt,
bemutatott, megjelent)
irodalmi alkotás.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
 Legalább egy szerző néhány lírai,  Nyomtatott szöveg, digitális
drámai, illetve epikai művének
közlés.
értelmezése az utolsó harminc évből.  Tájékozódás a kortárs irodalmi
 A világlátás és a kifejezésmód
nyilvánosságban (pl. antológiák,
sajátosságainak bemutatása egy-két
irodalmi ismeretterjesztés,
mű lényegre törő értelmezésével.
könyvhét).
 Műrészletek értelmezése.
 A művek hatása, fogadtatása –
 Memoriterek szöveghű és
egy-két példa alapján, különféle
kifejező előadása.
kritikák, interpretációk.
 Művekről szóló olvasatok,
 A művekben felvetett kérdések
vélemények megértése.
néhány etikai, történeti, lélektani,
 A művekben felvetett kérdések
társadalmi, továbbá gondolati,
néhány etikai, történeti, lélektani
filozófiai, esztétikai vonatkozása.
vagy társadalmi vonatkozása.
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4. témakör: Művek a világirodalomból
SZERZŉK /
MŰVEK
Választható korok és
művek a
világirodalomból

VIZSGASZINTEK
Középszint
 Az európai irodalom alapvető
hagyományai: az antikvitás és a
Biblia (pl. műfajok, témák,
motívumok, hőstípusok).
 További választható korszakok: a
romantika, a realizmus, a
századfordulós modernség a
szimbolizmustól az avantgárdig, a
20. század.
 A korszak jellemzőinek és egykét kiemelkedő alkotásának
bemutatása.
 A világlátás és a kifejezésmód
sajátosságainak bemutatása egy-két
mű lényegre törő értelmezésével.
 Műrészletek értelmezése.
 A művekben felvetett kérdések
néhány etikai, történeti, gondolati,
filozófiai vonatkozása.

Emelt szint
 További választható korszakok:
a középkor, a reneszánsz, a
felvilágosodás, avantgárd és a 20.
század első fele, a 20. század
második fele és kortárs
világirodalom.
 A korszak jellemzőinek és egykét kiemelkedő képviselőjének
vagy alkotásának bemutatása.
 Művek értelmezése a korszak
szellemi irányzataival, a
korstílussal való összefüggésben is
(pl. műfaji sajátosságok, a téma, a
kompozíció összefüggései, a
lehetséges és szükséges
stíluskorszakbeli, stílustörténeti
vonatkozások).

5. témakör: Színház és dráma
SZERZŉK /
MŰVEK
 Szophoklész egy
műve
 Shakespeare egy
műve
 Molière egy műve
 Katona József:
Bánk bán
 Madách Imre: Az
ember tragédiája
 Egy 19. századi
dráma: Ibsen, Csehov
 Örkény István egy
drámája
 Egy 20. századi
magyar dráma

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
 A világlátás és a kifejezésmód
 Vörösmarty Mihály: Csongor és
sajátosságainak bemutatása a dráma
Tünde
lényegre törő értelmezésével.
 Az epikus dráma. Az abszurd
 Drámarészletek értelmezése.
dráma.
 Színház és dráma az adott mű
 Egy 20-21. századi magyar
korában.
dráma.
 A művekről szóló olvasatok,
 Az adott mű színpadi előadása
vélemények megértése.
mint az interpretáció eszköze (pl.
 A művekben felvetett kérdések
színpadi megjelenítések
néhány etikai, történeti, lélektani
összehasonlítása).
vagy társadalmi vonatkozása.
 Memoriter szöveghű és kifejező
előadása.
 A művekben felvetett kérdések
néhány etikai, történeti, lélektani,
társadalmi, továbbá gondolati,
filozófiai, esztétikai vonatkozása.

6. témakör: Az irodalom határterületei
SZERZŉK /
MŰVEK /
JELENSÉGEK /

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint
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MŰFAJOK
Egy jelenség vagy
szerző vagy műfaj
vagy műalkotás
elemzése vagy
bemutatása a
lehetséges témák
egyikéből.

 A népköltészet.
 Az irodalom filmen, televízióban,
dalszövegben, a virtuális valóságban:
az adaptáció (pl. irodalom filmen,
rajzfilmen, rádióban, televízióban,
digitális közlésben).
 A gyermek- és ifjúsági irodalom.
 A szórakoztató irodalom
vonzereje, hatáskeltő eszközei (pl.
sematizált hőstípusok, élethelyzetek,
értékvilág, kalandosság, csattanó,
szójáték).
 Egy-két tipikus műfaj
jellemzőinek bemutatása (pl. útirajz,
detektívregény, kalandregény,
képregény, tudományos fantasztikus
irodalom, humoros és erotikus
irodalom, dalszöveg, sanzon, vicc,
reklámvers).
 A virtuális tér műfajai: fanfiction,
komment, blog stb.
 Mítosz, mese és kultusz. Film- és
könyvsikerek, divatjelenségek
korunk kultúrájában (pl. A Gyűrűk
Ura, Bridget Jones naplója).

 Az olvasmányok iránti
tömegszükséglet és a művészi
színvonal / minőség összefüggései.
 „Magas” (elit) művészet és a
tömegkultúra viszonyának
problémája egy korszakban.
 Könyvnyomtatás, sajtó,
irodalom (pl. a folytatásos regény
jelentősége és példái).
 Egy-egy jellemző nézet az
irodalomolvasás szellemi, lelki
motivációiról.
 Az irodalom felhasználása,
praktikus használata (pl. gyógyító
használata: olvasásterápia;
alkalmi költészet: köszöntők,
ünnepi versek).
 Az irodalmi ismeretterjesztés
főbb nyomtatott és elektronikus
műfajai (pl. könyvismertetés,
ajánlás, kritika, CD-ROM,
internetes könyvkínálat).

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom
SZERZŉK /
MŰVEK /
JELENSÉGEK /
INTÉZMÉNYEK
Egy szerző vagy
műalkotás vagy
jelenség vagy
intézmény bemutatása
vagy elemzése a
lehetséges témák
egyikéből.

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

Csak középszinten:
Regionális jelenségek, valamint a
határon túli irodalom

Csak emelt szinten:
Interkulturális jelenségek,
valamint a határon túli irodalom

 Az adott régió, a tájegység, a
település múltbeli és jelenkori
kulturális, irodalmi
hagyományainak bemutatása (pl.
nemzetiségi, etnikai kisebbségek
irodalma, alkotások a
kisebbségekről; folklór,
művelődéstörténeti vonatkozások;
múzeum, színház, civil társaságok).
 A tájhoz, a régióhoz, a
településhez kötődő szerzők; tájak,
régiók, társadalmi problémák
irodalmi alkotásokban való

 Interkulturális jelenségek, eltérő
szöveghagyományok.
 Posztmodern jelenségek a mai
kultúrában.
 Szerzők, művek a határon túli
magyar irodalomból.
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megjelenítése.
 Szerzők, művek a határon túli
magyar irodalomból.

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések
Az Értelmezési szintek, megközelítések (2.2.) szempontjai különbözŊ korokból és szerzŊktŊl származó
műveket is kérhetnek a Szerzők, művek (2.1.) megengedett témaköreiben.
Témák
Témák, motívumok

Vizsgaszint
Középszint
 Szépirodalmi alkotások
gondolati, tematikus, motivikus
egyezéseinek és különbségeinek
összevetése.
 Az olvasott művekben
motívum, téma változatainak
felismerése, értelmezése (pl. hegy,
kert, sziget, alászállás,
felemelkedés, nemzedékek, család,
felnőtté válás, beavatás; ember és
természet, mikro- és makrokozmosz, felnőtt-gyermek, férfi-nő,
bűn és bűnhődés, vándorlás,
kaland, falusi és nagyvárosi
életformák; a háború élménye, a
holokauszt, a lágerek világa, a
diktatúrák, az elidegenedés stb.).

Műfajok, poétika

 A műnemek és műfajok
felismerése.
 Alapvető versformák
felismerése.
 Poétikai fogalmak alkalmazása
művek bemutatásában,
értelmezésében.
 Azonos műfajú alkotások
összehasonlítása.

Korszakok, stílustörténet

 A kifejezésmód és világlátás
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Emelt szint
 Műveket összekötő
motivikus összefüggések (pl.
hasonlóságok,
párhuzamosságok, nyilvánvaló
utalások) elismerése,
szerepének, jelentésének
megfogalmazása.
 Néhány téma, motívum,
toposz, archetípus
hosszmetszetszerű feltárása
érvekkel, példákkal.
 Egy-egy szépirodalmi mű
motívumai továbbélésének
bemutatása példákkal.
 Az intertextualitás egy-egy
példájának bemutatása
elsősorban a posztmodern
irodalmából.
 Különböző korokban
keletkezett, azonos műfajú
alkotások poétikai szempontú
összevetése, történeti
változásának vizsgálata.
 Műfajteremtő művek, egyegy magyar és világirodalmi
példa bemutatása.
 Egy-egy műfaj, poétikai
sajátosság változása hosszabbrövidebb történeti folyamatban
(pl. elégiák a magyar
irodalomban; epigrammák
Kazinczytól Illyésig, a
meseforma változatai, az antik
és a shakespeare-i tragédia;
regényformák, regénytípusok; a
posztmodern irodalom poétikai
jellemzői).

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

változása a különböző
korszakokban a középkortól
napjainkig.
 Az irodalom, az irodalmiság
történetileg változó
hagyományának bemutatása
néhány példával.
 A magyar irodalomtörténet /
művelődéstörténet főbb
korszakainak néhány
jellemzője.
 Azonosság és változás az
irodalomban (pl. a
kifejezésmódok, a témák, a
hőstípusok változásai;
irányzatok, programok).

Irodalomtörténet
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MATEMATIKA
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg:
- középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell megkövetelni,
ami elsősorban a matematikai fogalmak, tételek gyakorlati helyzetekben való ismeretét és alkalmazását jelenti;
- az emelt szint tartalmazza a középszint követelményeit, de az azonos módon megfogalmazott követelmények
körében az emelt szinten nehezebb, több ötletet igénylő feladatok szerepelnek. Ezen túlmenően az emelt szint
követelményei között speciális anyagrészek is találhatók, mivel emelt szinten elsősorban a felsőoktatásban
matematikát használó, illetve tanuló diákok felkészítése történik.

A) KOMPETENCIÁK
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
- A vizsgázó legyen képes adott szövegben rejlő matematikai problémákat észrevenni, szükség esetén matematikai
modellt alkotni, a modell alapján számításokat végezni, és a kapott eredményeket értelmezni.
- Legyen képes kijelentéseket szabatosan megfogalmazni, azokat összekapcsolni, kijelentések igazságtartalmát
megállapítani.
- Lássa az eltéréseket, illetve a kapcsolatokat a matematikai és a mindennapi nyelv között.
- A matematika minden területén és más tantárgyakban is tudja alkalmazni a halmaz fogalmát, illetve a
halmazműveleteket.
- Legyen jártas alapvető kombinatorikus gondolatmenetek alkalmazásában, és legyen képes ennek segítségével
gyakorlati sorbarendezési és kiválasztási feladatok megoldására.
- Ismerje a gráfok jelentőségét, sokoldalú felhasználhatóságuk néhány területét, és legyen képes további
felhasználási lehetőségek felismerésére a gyakorlati életben és más tudományágakban.
- Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a halmazelmélet alapvető szerepét a mai matematika felépítésében.
Számelmélet, algebra
- A vizsgázó legyen képes betűs kifejezések értelmezésére, ismerje fel használatuk szükségességét, tudja azokat
kezelni, lássa, hogy mi van a „betűk mögött”.
- Ismerje az egyenlet és az egyenlőtlenség fogalmát, megoldási módszereit (pl. algebrai, grafikus, közelítő).
- Legyen képes egy adott probléma megoldására felírni egyenleteket, egyenletrendszereket, egyenlőtlenségeket,
egyenlőtlenség-rendszereket.
- Tudja az eredményeket előre megbecsülni, állapítsa meg, hogy a kapott eredmény reális-e.
- Az emelt szinten érettségiző diáknak legyen jártassága az összetettebb algebrai átalakításokat igénylő feladatok
megoldásában is.
Függvények, az analízis elemei
- A vizsgázó legyen képes a körülötte levő világ egyszerűbb összefüggéseinek függvényszerű megjelenítésére, ezek
elemzéséből tudjon következtetni valóságos jelenségek várható lefolyására.
- Legyen képes a változó mennyiségek közötti kapcsolat felismerésére, a függés értelmezésére. Értse, hogy a
függvény matematikai fogalom, két halmaz elemeinek egymáshoz rendelése. Ismerje fel a hozzárendelés formáját,
tudja elemezni a halmazok közötti kapcsolatokat.
- Lássa, hogy a sorozat diszkrét folyamatok megjelenítésére alkalmas matematikai eszköz, a pozitív egész számok
halmazán értelmezett függvény. Ismerje a számtani és mértani sorozatot.
- Az emelt szinten érettségiző diák ismerje az analízis néhány alapelemét, amelyekre más szaktudományokban is (pl.
fizika) szüksége lehet. Ezek segítségével tudjon függvényvizsgálatokat végezni, szélsőértéket, görbe alatti területet
számolni.
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Geometria, koordinátageometria, trigonometria
- A vizsgázó tudjon síkban, illetve térben tájékozódni, térbeli viszonyokat elképzelni, tudja a háromdimenziós
valóságot - alkalmas síkmetszetekkel - két dimenzióban vizsgálni.
- Vegye észre a szimmetriákat és az arányokat, tudja ezek egyszerűsítő hatásait problémák megfogalmazásában,
bizonyításokban, számításokban kihasználni.
- Tudjon a feladatok megoldásához megfelelő ábrát készíteni.
- Tudjon hosszúságot, területet, felszínt, térfogatot mérni és számolni, legyen tisztában a mérési pontosság
fogalmával.
- Ismerje a geometria szerepét a műszaki életben és bizonyos képzőművészeti alkotásokban.
- Az emelt szinten érettségiző diák tudja szabatosan megfogalmazni a geometriai bizonyítások gondolatmenetét.
Valószínűség-számítás, statisztika
- A vizsgázó értse a statisztikai kijelentések és gondolatmenetek sajátos természetét.
- Ismerje a statisztikai állítások igazolására felhasználható adatok gyűjtésének lehetséges formáit, és legyen jártas a
kapott adatok áttekinthető szemléltetésében, különböző statisztikai mutatókkal való jellemzésében.
- Az emelt szinten érettségiző diák tudjon egyszerűbb véletlenszerű jelenségeket modellezni és a valószínűségi
modellben számításokat végezni.
- Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a véletlen szerepét egyszerű statisztikai mintavételi eljárásokban.
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B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
E témakört (különösen a gondolkodási módszereket, a halmazokat és a matematikai logikát) elsősorban nem önállóan számon kérhető ismeretanyagként kell
elképzelni, hanem olyan szemléletformáló, a matematikaoktatás egészét átszövő módszerek, illetve eszközök összességeként, amely szinte teljes egészében
megjelenik minden további témakörben is.
TÉMÁK
1.1 Halmazok

1.1.1 Halmazműveletek

1.1.2 Számosság,
részhalmazok

1.2 Matematikai logika

VIZSGASZINTEK
Középszint
Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a
halmaz elemének fogalmát.
Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a
következő fogalmakat: halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres
halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz.

Emelt szint

Ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a
következő műveleteket: unió, metszet, különbség.
Tudjon koordináta-rendszerben ábrázolni egyszerűbb
ponthalmazokat.

Ismerje és alkalmazza a de Morgan azonosságokat.

Tudja meghatározni véges halmazok elemeinek a számát.

Tudja alkalmazni a logikai szita módszerét egyszerűbb esetekben.
Ismerjen példát véges, megszámlálhatóan végtelen és nem
megszámlálhatóan végtelen halmazra.
Ismerje a megszámlálhatóan végtelen halmaz definícióját.
Bizonyítsa egyszerűbb esetekben, hogy egy halmaz számossága
megszámlálhatóan végtelen.

Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni.
Értse, és egyszerű feladatokban alkalmazza a tagadás műveletet.
Ismerje az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai jelentését, tudja
használni és összekapcsolni azokat a halmazműveletekkel.
Tudja a „ha…akkor…” és az „akkor és csak akkor” típusú állítások
igazságértékét megállapítani.
Használja helyesen a „minden” és a „van olyan” kifejezéseket.

1.2.1 Fogalmak, tételek és Tudjon definíciókat, tételeket pontosan megfogalmazni.
bizonyítások a
Használja és alkalmazza feladatokban helyesen a szükséges, az
matematikában
elégséges és a szükséges és elégséges feltétel fogalmát.
Képes legyen egy egyszerű állításról eldönteni, hogy igaz vagy hamis.
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Ismerje az alábbi bizonyítási típusokat és tudjon példát mondani
alkalmazásukra: direkt és indirekt bizonyítás, skatulyaelv, teljes
indukció.
Tudja megfogalmazni konkrét esetekben tételek megfordítását.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

1.3 Kombinatorika

1.4 Gráfok

Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb
kombinatorikai feladatokat megoldani.
Tudja a kedvező esetek számát meghatározni a komplementer esetek
segítségével is.
Tudja kiszámolni a binomiális együtthatókat.
Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat
megoldani gráfok segítségével.
Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: pont, él, fokszám,
teljes gráf.
Ismerje a gráf pontjainak fokszámösszege és éleinek száma közötti
összefüggést.

Ismerje, bizonyítsa és alkalmazza a permutációk (ismétlés nélkül és
ismétléssel), variációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), kombinációk
(ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képleteket.
Ismerje és alkalmazza a binomiális tételt.
Ismerje a Pascal-háromszöget és alapvető tulajdonságait.
Definiálja a következő fogalmakat: többszörös él, hurokél, út, kör,
összefüggő gráf, egyszerű gráf, fa.
Ismerje a fa pontjai és élei száma közötti összefüggést.

2. Számelmélet, algebra
Az algebra tanításának egyik fő célja annak felfedeztetése és megértetése, hogy egymástól távol állónak tűnő problémák ugyanazon matematikai, algebrai struktúrával
rendelkeznek, ezért megoldásuk során hasonló eljárásokat, gondolatmeneteket alkalmazhatunk, s leírásuk formálisan azonos módon történik. (Például különböző
témakörökből vett másodfokú egyenletre vezető feladatok.)
Fontos a számolás során megismert műveleti szabályok absztrahálása, a jártasság megszerzése a betűkifejezésekkel végzett műveletekben. Meg kell mutatni a számfogalom
bővítésének szükségességét és folyamatát. Emelt szinten el kell juttatni a tanulókat a permanencia-elv fontosságának felismeréséhez.
TÉMÁK
2.1 Alapműveletek

2.2 A természetes számok
halmaza, számelméleti
ismeretek

2.2.1 Oszthatóság

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni
(zsebszámológéppel is).
Ismerje és használja feladatokban az alapműveletek műveleti
azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás).
Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági alapfogalmakat Tudja megfogalmazni a számelmélet alaptételét.
(osztó, többszörös, prímszám, összetett szám).
Bizonyítsa, hogy végtelen sok prímszám van.
Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja adott
számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét
kiszámítani; tudja mindezeket egyszerű szöveges (gyakorlati)
feladatok megoldásában alkalmazni.
Definiálja és alkalmazza feladatokban a relatív prímszámokat.
Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra
vonatkozó oszthatósági szabályokat, tudjon egyszerű oszthatósági
feladatokat megoldani.
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Tudjon összetett oszthatósági feladatokat megoldani.
Tudja meghatározni természetes számok pozitív osztóinak számát.
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2.2.2 Számrendszerek

2.3 Racionális és
irracionális számok

2.4 Valós számok

2.5 Hatvány, gyök,
logaritmus

Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2-es alapú
számrendszerbe és viszont. Ismerje a helyiértékes írásmódot.

Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből n alapú (n < 9)
számrendszerbe és viszont.
Tudjon n alapú (n < 9) számrendszerben felírt számokat összeadni és
kivonni.
Tudja definiálni a racionális és irracionális számokat, és ismerje ezek Adott n (𝑛 ∈ 𝑵) esetén tudja eldönteni, hogy √𝑛 irracionális szám-e.
kapcsolatát a tizedestörtekkel.
Bizonyítsa, hogy √2 irracionális szám.
Tudja meghatározni tizedestört alakban megadott racionális szám
közönséges tört alakját.
Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), valamint a valós Tudja, hogy mit értünk adott műveletekre zárt számhalmazokon.
számok és a számegyenes kapcsolatát.
Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen.
Ismerje és használja a nyílt és zárt intervallum fogalmát és jelölését.
Ismerje az abszolútérték definícióját.
Ismerje adott szám normálalakjának felírási módját, tudjon számolni a
normálalakkal.
Tudjon adott helyiértékre vonatkozóan helyesen kerekíteni.
Tudja értelmezni a hatványozást racionális kitevő esetén.
Ismerje a permanencia elvet.
Tudja szemléletesen értelmezni az irracionális kitevőjű hatványt.
Ismerje és használja a hatványozás azonosságait.
Bizonyítsa a hatványozás azonosságait egész kitevő esetén.
Ismerje és alkalmazza a négyzetgyökvonás azonosságait.
Bizonyítsa a négyzetgyökvonás azonosságait.
Definiálja és használja az n a fogalmát.
Ismerje és alkalmazza a gyökvonás azonosságait.
Definiálja és használja feladatok megoldásában a logaritmus
fogalmát, valamint a logaritmus azonosságait.
Tudjon áttérni más alapú logaritmusra.

2.6 Betűkifejezések
2.6.1 Nevezetes
azonosságok

2.7 Arányosság

2.7.1 Százalékszámítás

Bizonyítsa a szorzat, a hányados és a hatvány logaritmusára
vonatkozó azonosságokat.
Bizonyítsa a más alapú logaritmusra való áttérés szabályát.
Ismerje a polinom fokszámát, fokszám szerint rendezett alakját.

Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések
Tudja alkalmazni feladatokban az an - bn, illetve az a2n+1 + b2n+1
kifejtését, illetve szorzattá alakítását:
kifejezés szorzattá alakítását.
(a + b)2, (a -b)2, a2 – b2.
Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani,
algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás,
osztás, szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok
alkalmazása).
Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját és grafikus
ábrázolásukat.
Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni az arányosság fogalmát.
Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni a százalék fogalmát.
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2.8 Egyenletek,
egyenletrendszerek,
egyenlőtlenségek,
egyenlőtlenség-rendszerek

Ismerje az alaphalmaz és a megoldáshalmaz fogalmát.
Alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket:
mérlegelv, grafikus megoldás, ekvivalens átalakítások,
következményegyenletre vezető átalakítások, új ismeretlen
bevezetése, értelmezési tartomány és értékkészlet vizsgálata.
Tudja meghatározni szöveges feladatban szereplő változók
értelmezési tartományát és a feladat eredményét összevetni a feladat
szövegével.

2.8.1 Algebrai egyenletek, Alkalmazza az egyenleteket, egyenletrendszereket szöveges feladatok
egyenletrendszerek
megoldásában.
Elsőfokú egyenletek,
egyenletrendszerek

Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes egyenleteket és elsőfokú,
kétismeretlenes egyenletrendszereket megoldani.

Tudjon paraméteres elsőfokú egyenleteket megoldani.
Tudjon elsőfokú, háromismeretlenes egyenletrendszereket
megoldani.

Másodfokú
egyenletek,
egyenletrendszerek

Ismerje az egyismeretlenes másodfokú egyenlet általános alakját.
Ismerje a másodfokú egyenlet diszkriminánsának fogalmát, és a
diszkrimináns előjele és a (valós) megoldások száma közötti
összefüggést.
Ismerje és alkalmazza a másodfokú egyenlet megoldóképletét.
Használja a teljes négyzetté alakítás módszerét.
Alkalmazza feladatokban a gyöktényezős alakot.
Tudjon törtes egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöveges
feladatokat megoldani.
Tudjon egyszerű másodfokú egyenletrendszereket megoldani.

Igazolja a másodfokú egyenlet megoldóképletét.

Magasabb fokú
egyenletek

Tudjon egyszerű, másodfokúra visszavezethető egyenleteket
megoldani.

Tudjon másodfokúra visszavezethető egyenletrendszereket
megoldani.

Igazolja és alkalmazza a gyökök és együtthatók közötti
összefüggéseket.
Tudjon másodfokú paraméteres egyenleteket megoldani.

Tudjon értelmezési tartomány, illetve értékkészlet-vizsgálattal,
valamint szorzattá alakítással megoldható összetett feladatokat
megoldani.
Tudjon két négyzetre emeléssel megoldható egyenleteket megoldani.
Négyzetgyökös
egyenletek

Tudjon √𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐𝑥 + 𝑑 típusú egyenleteket megoldani.

2.8.2 Nem algebrai
egyenletek
Abszolútértékes
egyenletek

Tudjon | ax + b| = cx + d típusú egyenleteket megoldani.
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Tudjon összetett abszolútértékes egyenleteket algebrai úton
megoldani.
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Exponenciális és
logaritmusos
egyenletek

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő
feladatokat megoldani.

Tudjon összetett egyenleteket, egyenletrendszereket megoldani.

Trigonometrikus
egyenletek

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő
feladatokat megoldani.

Tudjon másodfokúra visszavezethető és a 4.5 pontban szereplő
azonosságok alkalmazásával megoldható egyenleteket megoldani.

Tudjon egyszerű első- és másodfokú, valamint törtes
egyenlőtlenségeket és egyszerű egyenlőtlenség-rendszereket
megoldani.

Tudjon összetett egyenlőtlenségeket és egyenlőtlenség-rendszereket
megoldani.
Tudjon egyszerű négyzetgyökös, abszolútértékes, exponenciális,
logaritmusos és trigonometrikus
egyenlőtlenségeket megoldani.
Ismerje n szám számított középértékeit (számtani, mértani,
négyzetes, harmonikus), valamint a nagyságrendi viszonyaikra
vonatkozó tételeket.
𝑎+𝑏
Bizonyítsa, hogy
≥ √𝑎𝑏, ha a, b ∈ R+.
2
Tudjon megoldani feladatokat számtani és mértani közép
közötti összefüggés alapján.

2.8.3 Egyenlőtlenségek,
egyenlőtlenségrendszerek

2.9 Középértékek,
egyenlőtlenségek

Ismerje két pozitív szám számtani és mértani közepének
fogalmát, kapcsolatát, használatát.

3. Függvények, az analízis elemei
A témakör (hasonlóan a geometria, illetve a valószínűség-számítás, statisztika fejezetekhez) különösen alkalmas annak szemléltetésére, hogy egy probléma matematikai
megoldása három lépésben történik: a matematikai modell megalkotása, a matematikai feladat megoldása a modellen belül, és az eredmény értelmezése. Fontos terület a
függvényábrázolás alkalmazása egyenletek és egyenlőtlenségek megoldásában.
TÉMÁK
3.1 A függvény

VIZSGASZINTEK
Középszint
Ismerje a függvény matematikai fogalmát és a függvénytani
alapfogalmakat (értelmezési tartomány, hozzárendelés, képhalmaz,
helyettesítési érték, értékkészlet).
Tudjon szövegesen megfogalmazott függvényt képlettel megadni.
Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű
függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni.
Ismerje a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés fogalmát. Ismerje és
alkalmazza a függvényeket gyakorlati problémák megoldásánál.
Ismerje az inverzfüggvény fogalmának szemléletes értelmezését (pl.
az exponenciális és a logaritmus függvény vagy a geometriai
transzformációk esetében).

Emelt szint
Ismerje a függvénytani alapfogalmak pontos definícióját.
Ismerje és alkalmazza a függvények összegének, különbségének,
szorzatának és hányadosának a fogalmát. Ismerje és alkalmazza a
függvények megszorításának (leszűkítésének) és kiterjesztésének
fogalmát.

Ismerje és alkalmazza az inverzfüggvény fogalmát.
Ismerje az összetett függvény fogalmát, képzésének módját.
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3.2 Egyváltozós valós
függvények

3.2.1 A függvények
grafikonja,
függvénytranszformációk

3.2.2 A függvények
jellemzése

3.3 Sorozatok

Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel
megadott függvényeket:
x ↦ ax + b , x ↦ x2 , x ↦ x3 , x ↦ ax2 + bx + c , x ↦ √𝑥 ,
𝑎
x ↦ |x| , x ↦
𝑥
x ↦ sin x , x ↦ cos x , x ↦ tg x ,
x ↦ ax , x ↦ loga x .
Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve
adatokat leolvasni a grafikonról.

+
Ismerje és tudja ábrázolni az x ↦ xn (n∈N ) függvényt.

Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő függvényeket
függvénytranszformációk segítségével ábrázolni:
f(x) + c, f(x+c), c·f(x).

Tudja ábrázolni az alapvető függvények (3.2) transzformáltjainak
grafikonját (c·f(ax + b) + d).

Tudjon egyszerű függvényeket jellemezni (pl. grafikon alapján)
értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás,
paritás szempontjából.

Tudja jellemezni a függvényeket korlátosság szempontjából.
Tudja meghatározni a függvények tulajdonságait az alapfüggvények
ismeretében, transzformációk segítségével.
Használja a konvexitás és konkavitás fogalmát a függvények
jellemzésére.
Tudjon másodfokú függvényre vezető szélsőérték-feladatokat
megoldani.
Tudjon sorozatot jellemezni (korlátosság, monotonitás).
Ismerje a konvergencia szemléletes fogalmát.
Ismerje és alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens sorozat
definícióját.
Alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens
sorozatok összegének, különbségének, szorzatának és hányadosának
határértékére vonatkozó tételeket.

Ismerje a számsorozat fogalmát és használja a különböző
megadási módjait (utasítás, képlet, rekurzív definíció).

Tudjon a középszinten felsorolt függvényekből összetett
függvényeket képezni.

3.3.1 Számtani és mértani Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok Bizonyítsa a számtani és a mértani sorozat általános tagjára vonatkozó
sorozatok
témaköréből, ahol a számtani, illetve mértani sorozat fogalmát és az összefüggéseket, valamint az összegképleteket.
an-re, illetve az Sn-re vonatkozó összefüggéseket kell használni.
3.3.2 Végtelen mértani sor
3.3.3 Kamatos kamat,
járadékszámítás

Ismerje a végtelen mértani sor fogalmát, összegét.
Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, s
abból bármelyik ismeretlen adatot kiszámolni.
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Tudjon gyűjtőjáradékot és törlesztőrészletet számolni.
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3.4. Az egyváltozós valós
függvények analízisének
elemei
3.4.1 Határérték,
folytonosság

Ismerje a végesben vett véges, a végtelenben vett véges és a tágabb
értelemben vett határérték szemléletes fogalmát. Ismerje a
folytonosság szemléletes fogalmát.

3.4.2 Differenciálszámítás

Tudja a differencia- és differenciálhányados definícióját. Alkalmazza
az összeg-, a különbség-, a konstansszoros, a szorzat- és a
hányadosfüggvény deriválási szabályait.
Alkalmazza egyszerű esetekben az összetett függvény deriválási
szabályát.
Tudja bizonyítani, hogy (xn)' = nxn–1 (n∈N esetén). Ismerje a
trigonometrikus függvények deriváltját.
Alkalmazza a differenciálszámítást érintő egyenletének felírására,
szélsőérték-feladatok megoldására és polinomfüggvények
vizsgálatára (monotonitás, szélsőérték, konvexitás).

3.4.3 Integrálszámítás

Ismerje folytonos függvényekre a határozott integrál szemléletes
fogalmát és tulajdonságait.
Ismerje a kétoldali közelítés módszerét, az integrálfüggvény
fogalmát, a primitív függvény fogalmát, valamint a
Newton-Leibniz-tételt.
Tudja polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény
grafikonja alatti területet kiszámolni.
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4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria
A témakör követelményeit abban a tudatban kell megfogalmaznunk, hogy a geometria szerepe, funkciója, hangsúlyai sokat változtak az elmúlt évtizedekben.
Ennek következtében a szintetikus geometria egyes területeken háttérbe szorult. Szem előtt kell tartani ugyanakkor, hogy a geometria oktatása segíti a pontos
fogalomalkotást, a struktúraalkotás képességét, és fejleszti a térszemléletet.
TÉMÁK
4.1 Elemi geometria
4.1.1 Térelemek

4.1.2 A távolságfogalom
segítségével definiált
ponthalmazok
4.2 Geometriai
transzformációk
4.2.1 Egybevágósági
transzformációk

VIZSGASZINTEK
Középszint
Ismerje és használja megfelelően az alapfogalom, axióma, definiált
fogalom, bizonyított tétel fogalmát.
Ismerje a térelemeket és a szög fogalmát.
Ismerje a szögek nagyság szerinti osztályozását és a nevezetes
szögpárokat.
Tudja a térelemek távolságára és szögére (pont és egyenes, pont és
sík, párhuzamos egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két
egyenes, egyenes és sík, két sík hajlásszöge) vonatkozó
meghatározásokat.
Ismerje a kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalmát.
Használja a fogalmakat feladatmegoldásokban.

Emelt szint

Tudja kitérő egyenesek távolságát és hajlásszögét meghatározni.

Ismerje a parabola fogalmát.
Ismerje a geometriai transzformációk és a függvények kapcsolatát.

Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes
tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás) leírását,
tulajdonságaikat.
Alkalmazza a feladatokban az eltolás, tengelyes tükrözés,
középpontos tükrözés egybevágósági transzformációkat.
Tudjon végrehajtani transzformációkat konkrét esetekben.
Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek
egybevágósági alapeseteit.
Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok
szimmetriáit.
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Tudja pontosan megfogalmazni az egybevágósági transzformációk
definícióit, a síkidomok egybevágóságának fogalmát, valamint a
sokszögek egybevágóságának feltételét.
Tudja alkalmazni a pont körüli forgatást.

Ismerje és alkalmazza feladatokban a térbeli egybevágósági
transzformációkat.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.2.2 Hasonlósági
transzformációk

4.2.3 Egyéb
transzformációk
Merőleges vetítés
4.3 Síkbeli és térbeli
alakzatok
4.3.1 Síkbeli alakzatok
Háromszögek

Ismerje a középpontos hasonlósági transzformáció leírását,
tulajdonságait.
Alkalmazza a középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű,
gyakorlati feladatokban.
Tudjon szakaszt adott arányban felosztani.
Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek hasonlósági
alapeseteit.
Ismerje fel a hasonló alakzatokat, tudja felírni a hasonlóság arányát.
Ismerje és alkalmazza feladatokban a hasonló síkidomok területének
arányáról és a hasonló testek felszínének és térfogatának arányáról
szóló tételeket.

Ismerje a hasonlósági transzformáció definícióját.
Ismerje és alkalmazza a párhuzamos szelők tételét, a tétel
megfordítását és a párhuzamos szelőszakaszok tételét.
Bizonyítsa és alkalmazza a belső szögfelező tételt.

Ismerje és alkalmazza feladatokban a merőleges vetítést.
Ismerje a síkidomok, testek csoportosítását különböző szempontok
szerint.
Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint.
Ismerje és alkalmazza az alapvető összefüggéseket háromszögek
oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszög-egyenlőtlenség,
belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szemben
nagyobb szög van).
Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait.
Ismerje és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és Bizonyítsa a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire
köreire vonatkozó definíciókat, tételeket (oldalfelező merőleges,
vonatkozó tételeket (körülírt és beírt kör középpontja, magasságpont,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve
súlypont, középvonal tulajdonságai).
beírt kör).
Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Ismerje és alkalmazza a magasság- és a befogótételt.

Bizonyítsa a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Bizonyítsa a magasság- és a befogótételt.

Négyszögek

Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid,
rombusz, téglalap, négyzet) és tulajdonságaikat, ismereteit
alkalmazza egyszerű feladatokban.
Ismerje a konvex négyszög belső és külső szögeinek összegére
vonatkozó tételeket, alkalmazza ezeket egyszerű feladatokban.

Bizonyítsa a húrnégyszögek és az érintőnégyszögek tételét, ismerje a
tételek megfordítását. Ismereteit alkalmazza feladatok megoldásában.

Sokszögek

Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső Bizonyítsa a konvex sokszög átlóinak számára, valamint a belső és
és külső szögösszegre vonatkozó tételeket. Ismerje a szabályos
külső szögösszegre vonatkozó tételeket.
sokszögek definícióját.
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Kör

Ismerje a kör részeit, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban.
Tudja és használja, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba
húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő
hosszúak.
Tudjon szöget mérni fokban és radiánban.
Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos a
körívvel és a hozzá tartozó körcikk területével.

Bizonyítsa, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott
sugárra, valamint hogy a külső pontból húzott érintőszakaszok
egyenlő hosszúak.

Bizonyítsa és alkalmazza feladatokban a kerületi és középponti
szögek tételét és a kerületi szögek tételét.
Ismerje és használja a látókör fogalmát.
Ismerje és alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és megfordítását. Bizonyítsa a Thalész-tételt és megfordítását.
Ismerje és alkalmazza a körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok
tételét.
4.3.2 Térbeli alakzatok
4.4 Vektorok síkban és
térben

4.5 Trigonometria

Ismerje a következő testeket és azok részeit, alkotóelemeit: hasáb,
henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp. Ismereteit
alkalmazza egyszerű feladatokban.
Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat,
tételeket:
- vektor fogalma, abszolútértéke,
- nullvektor, ellentett vektor,
- vektorok összege, különbsége, vektor skalárszorosa,
- vektorműveletekre vonatkozó műveleti azonosságok,
- vektor felbontása összetevőkre.
Ismerje a skaláris szorzat definícióját, tulajdonságait.
Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat,
tételeket:
- vektor koordinátái,
- a vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái,
- vektorok összegének, különbségének, skalárral való szorzatának
koordinátái,
- skalárszorzat kiszámítása vektorok koordinátáiból.
Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög
oldalarányaival definiálni, ismereteit alkalmazza feladatokban.
Tudja a szögfüggvények általános definícióját.
Tudja és alkalmazza a szögfüggvényekre vonatkozó
alapvető összefüggéseket: pótszögek, kiegészítő szögek, negatív szög
szögfüggvénye, sin2α + cos2α = 1,
sin 𝛼
tg 𝛼 =
cos 𝛼
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Tudja koordinátáikkal adott vektorok hajlásszögét meghatározni.
Ismerje az egyértelmű vektorfelbontás tételét.

Bizonyítsa a skalárszorzat koordinátákból való kiszámítására
vonatkozó tételt.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.6 Koordinátageometria
4.6.1 Pontok, vektorok

4.6.2 Egyenes

4.6.3 Kör

Ismerje és alkalmazza a nevezetes szögek (30°, 45°, 60°)
szögfüggvényeit.

Függvénytáblázat segítségével tudja alkalmazni egyszerű
feladatokban az addíciós összefüggéseket (sin(α + β), cos(α + β),
tg(α + β) , sin2α, cos2α, tg2α).

Ismerje és alkalmazza feladatokban a szinusz- és a koszinusztételt.
Tudja kiszámítani ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 vektor koordinátáit, abszolútértékét.
Tudja kiszámítani két pont távolságát.
Tudja kiszámítani szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjainak
koordinátáit, alkalmazza ezeket feladatokban.
Tudja felírni a háromszög súlypontjának koordinátáit, alkalmazza ezt
feladatokban.
Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek
egyenletét.
Tudja kiszámítani egyenesek metszéspontjának koordinátáit.
Ismerje az egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének
koordinátageometriai feltételeit.

Bizonyítsa a szinusz- és a koszinusztételt.

Tudjon megoldani egyszerű geometriai feladatokat
koordinátageometriai eszközökkel.
Tudja felírni adott középpontú és sugarú kör egyenletét.
Tudja meghatározni kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör
középpontját és sugarát.
Tudja meghatározni kör és egyenes metszéspontját.
Tudja felírni a kör adott pontjában húzott érintő egyenletét.

4.6.4 Parabola
4.7 Kerület, terület

Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát.
Tudja kiszámítani a háromszög területét különböző adatokból:

t=

4.8 Felszín, térfogat

𝑎 · 𝑚
2

=

𝑎𝑏 · sin 𝛾
2

Tudja kiszámítani nevezetes négyszögek, szabályos sokszögek,
továbbá kör, körcikk, körszelet kerületét és területét.
Ismerje a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát.
Tudja kiszámítani hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb,
csonkagúla és csonkakúp felszínét és térfogatát egyszerű esetekben.
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Igazolja a szakasz felezőpontja és harmadoló pontjai koordinátáinak
kiszámítására vonatkozó összefüggéseket.
Tudja kiszámítani szakasz n: m arányú osztópontjának koordinátáit.
Igazolja a háromszög súlypontjának koordinátáira vonatkozó
összefüggést.
Tudja levezetni az egyenes egyenletét a síkban különböző kiindulási
adatokból.
Tudja síkbeli egyenesek hajlásszögét meghatározni.

Tudja levezetni a kör egyenletét.
Ismerje a kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet kapcsolatát.
Tudja meghatározni két kör kölcsönös helyzetét, metszéspontjait.
Tudja felírni külső pontból húzott érintő egyenletét.
Tudja levezetni a parabola x2 = 2py alakú egyenletét.
Tudjon feladatokat megoldani a koordinátatengelyekkel párhuzamos
tengelyű parabolákkal.
Bizonyítsa a háromszög területének kiszámítására használt
képleteket, továbbá ismerje és alkalmazza az alábbi összefüggéseket:
𝑡 = 𝑠𝑟 (bizonyítással),
𝑡 = √𝑠(𝑠 − 𝑎)(𝑠 − 𝑏)(𝑠 − 𝑐).
Bizonyítsa nevezetes négyszögek és szabályos sokszögek
területképleteit.
Bizonyítsa a csonkagúla és a csonkakúp térfogatképletét.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

5. Valószínűség-számítás, statisztika
A modern tudományelmélet egyik fontos pillére az a gondolkodásmód, amellyel a sztochasztikus jelenségek leírhatók. A társadalomtudományi, a természettudományi és a
közgazdasági törvényeink nagy része csak statisztikusan igaz. A mindennapi élet történéseit sem lehet megérteni statisztikai ismeretek nélkül, mivel ott is egyre gyakrabban
olyan tömegjelenségekkel kerülünk szembe, amelyek a statisztika eszközeivel kezelhetők. A sztochasztika gondolkodásmódja a XXI. század elejére az emberi
gondolkodásnak, döntéseknek és cselekvéseknek olyannyira alapvető része lesz, hogy elsajátítása semmiképpen sem kerülhető meg.
Ebben a témakörben középszinten csak az alapfogalmak megértését és használatát követeljük meg, míg emelt szinten a téma matematikai felépítésének egyes részeiről is
számot kell adni.
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

Középszint
Tudjon adott adathalmazt szemléltetni.
Tudjon adathalmazt táblázatba rendezni és táblázattal megadott
adatokat feldolgozni.
Értse a véletlenszerű mintavétel fogalmát.
Tudjon kördiagramot és oszlopdiagramot készíteni.
Tudjon adott diagramról információt kiolvasni.
Tudja és alkalmazza a következő fogalmakat: osztályba sorolás,
gyakorisági diagram, relatív gyakoriság.
5.1.2 Nagy adathalmazok Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: átlag, súlyozott
jellemzői, statisztikai
számtani közép, medián, módusz, terjedelem, átlagos abszolút eltérés,
mutatók
szórás.
Tudja kiszámítani ismert átlagú adathalmazok egyesítésének átlagát.
Tudja a szórást kiszámolni adott adathalmaz esetén a definíció
alkalmazásával vagy számológéppel.
Tudjon adathalmazokat összehasonlítani a tanult statisztikai mutatók
segítségével.
5.2 A valószínűség-számítás Alkalmazza az esemény és az eseménytér fogalmát konkrét példák
esetén.
elemei
Ismerje és alkalmazza a klasszikus (Laplace)-modellt. Tudja
meghatározni esemény komplementerének a valószínűségét.
Ismerje a szemléletes kapcsolatot a relatív gyakoriság és a
valószínűség között.

Emelt szint

5.1 Leíró statisztika
5.1.1 Statisztikai adatok
gyűjtése, rendszerezése,
különböző ábrázolásai

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: események
egyesítésének, metszetének és komplementerének valószínűsége,
feltételes valószínűség, függetlenség, függőség.
Ismerje és alkalmazza a geometriai valószínűség modelljét.

Tudjon valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli Tudja értelmezni a binomiális eloszlást (visszatevéses modell) és a
mintavétel esetén.
hipergeometriai eloszlást (visszatevés nélküli modell). Tudjon ezek
Ismerje és alkalmazza a binomiális eloszlás képletét.
alkalmazásával konkrét valószínűségeket kiszámítani.
Ismerje és tudja kiszámítani a várható értéket a diszkrét egyenletes és
a binomiális eloszlás esetén.
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TÖRTÉNELEM
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
A) KOMPETENCIÁK
1. Ismeretszerzés, források használata

1
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TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

1.1.
Releváns információk
gyűjtése történelmi
forrásokból (tárgyi, írásos
stb.), következtetések
megfogalmazása, a források
értelmezése

- Legyen képes információkat gyűjteni a forrásból megadott
szempontok szerint, összevetni az információkat ismereteivel, az
eltéréseket megfogalmazni és indokolni.
- Tudjon forrásokból gyűjtött információkra vonatkozó kérdésekre
válaszolni szöveges forrás, képi forrás, statisztikai táblázat,
diagram, grafikon, térkép, térképvázlat, ábra alapján.
- Legyen képes képi forrásokat saját szavaival leírni, ismereteivel
összevetni és a nagy történelmi korszakok, korstílusok szerint
csoportosítani.
- Tudja értelmezni a szöveges forrásokat megadott szempontok
szerint, és tudjon forrásokból gyűjtött információkra vonatkozó
következtetéseket megfogalmazni.

- Tudja csoportosítani, típusuk alapján meghatározni az írásos
forrásokat, és bemutatni jellemzőiket konkrét példák alapján.
- Legyen képes megnevezni a történelmi háttérre utaló tartalmi
elemeket, műfaji, nyelvi sajátosságokat a forrás elemzése és
értelmezése során.

1.2.
Tanult ismeretek felidézése,
azonosítása forrás alapján

- Legyen képes felismerni és megnevezni eseményeket,
személyeket, fogalmakat, földrajzi helyeket, korszakokat,
korstílusokat szöveges forrás alapján.
- Legyen képes azonosítani személyeket, fogalmakat, kulturális
emlékeket, korszakokat, korstílusokat, illetve ezek jellemzőit
jellemző kép alapján, folyamatokat térképvázlatok alapján,
jelenségeket, folyamatokat ábra alapján.
- Legyen képes azonosítani a térképes ábrázolás fontosabb
sajátosságait.
- Legyen képes kiegészíteni szöveges forrást a hiányzó
információval.

- Legyen képes kiegészíteni szemléltető ábrát, térképvázlatot,
táblázatot, grafikont, diagramot a hiányzó információval.

1.3. Különböző típusú
forrásokból származó
információk összevetése

- Legyen képes megállapítani két azonos tárgyú történelmi forrás
közti tartalmi és formai különbségeket.

- Legyen képes összevetni két azonos tárgyú nem szöveges,
illetve különböző típusú forrásban megjelenő információkat,
álláspontokat.
- Tudjon feltételezéseket megfogalmazni a források tartalmi és
formai különbözőségének okáról.

2
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1.4.
Forráskritika alkalmazása

- Legyen képes felismerni szöveges források szerzőjének szándékát, - Legyen képes feltárni a forrás keletkezésének körülményeit.
azonosítani nézőpontját.
- Legyen képes megállapítani a forrás hitelességét ismeretei
- Legyen képes érveket, bizonyítékot gyűjteni egy forrás
alapján.
hitelességének megállapításához más forrás segítségével.

1.5.
Folyamatok és történelmi
jelenségek,
történelmi
személyiségek
bemutatása/értelmezése,
értékelése források alapján

- Legyen képes értelmezni jelenségeket, szöveges források, képi
ábrázolások, statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, ábrák
alapján, folyamatokat bemutatni térképvázlatok alapján.
- Legyen képes bemutatni történelmi mozgásokat térképek
segítségével.
- Tudjon felhasználni képzőművészeti alkotásokat egy-egy
történelmi korszak sajátosságainak bemutatásához.
- Legyen képes kiválasztani több forrás közül azt, amelyik alkalmas
egy történelmi állítás, feltételezés, vélemény indoklására vagy
cáfolására.
- Legyen képes kiválogatni a rendelkezésre álló forrásokat megadott
kérdés alapján.

- Hozzon példát arra, hogy a történelem sorsfordító
eseményeinek eltérő értékelései léteznek.
- Legyen képes kifejteni megadott források alapján, hogy azok
hogyan tükrözik a bemutatott személy vagy esemény megítélését.
- Legyen képes megfogalmazni az események, jelenségek
többféle megítélése közötti különbségeket, és azok lehetséges
okaira vonatkozó feltételezéseket.

2. Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

2.1.
- Legyen képes felismerni a fontosabb történelmi fogalmakat
Fontosabb történelmi
meghatározás alapján.
fogalmak felismerése,
- Legyen képes használni a történelmi szakszókincset.
azonosítása, meghatározása
forrás alapján, történelmi
fogalmak helyes használata
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- Legyen képes forrás alapján meghatározni, történelmi
jelenségekhez kapcsolni történelmi fogalmakat.
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2.2.
- Legyen képes kiválasztani és megadott szempont szerint
Az egy témához vagy korhoz rendszerezni az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat.
kapcsolható fogalmak
kiválasztása, rendszerezése,
fogalmak
jelentésváltozásainak
ismerete

2.3.
Szövegalkotás megadott
témában (szóban és írásban)

- Legyen képes megkülönböztetni, összehasonlítani a
történelmi fogalmak jelentésváltozatait.
- Tudja, hogy bizonyos fogalmak a különböző történelmi
korokban eltérő jelentéssel bírtak, és tudja értelmezni e
különböző jelentéseket források segítségével.

- Legyen képes kiemelni a lényeges ismereteket egy megadott
témához.
- Legyen képes szerkesztett szöveget alkotni kérdések, megadott
szempontok alapján, megadott források felhasználásával.

3. Tájékozódás térben és időben
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

3.1.
Események, folyamatok,
jelenségek, személyek
elhelyezése térben és időben

- Legyen képes történelmi régiókhoz kapcsolni, elhelyezni, konkrét
földrajzi helyhez rendelni eseményeket, jelenségeket, személyeket.
- Legyen képes térképvázlaton jelölt pontokhoz, területekhez
rendelni földrajzi helyeket.
- Legyen képes sorrendbe állítani a fontos történelmi eseményeket.
- Legyen képes összekapcsolni a történelmi eseményeket
évszámokkal, nevekkel és helyekkel.
- Legyen képes bemutatni konkrét eseménysorokat.
- Legyen képes meghatározni a fontos történelmi események
időpontját konkrét kronológiai adatokkal.

- Legyen képes azonosítani térképvázlaton jelölt földrajzi
helyeket.
- Legyen képes táblázatba rendezni eseményhez vagy
eseménysorhoz kapcsolódó adatokat.

3.2.
A nagy történelmi korok és a
kisebb korszakok
elnevezésének és
sorrendjének, valamint
legfontosabb jellemzőinek
felismerése és bemutatása.

- Tudja megállapítani a nagy történelmi korok és a kisebb
korszakok sorrendjét.
- Tudja kiválasztani a nagy történelmi korok és a kisebb korszakok
jellemzőit felsorolásból.

- Legyen képes jellemezni a különböző történelmi korszakokat
több szempontból.
- Tudja megadott szempontból korszakokra felbontani az
egyetemes vagy a magyar történelmet.
- Példákkal bizonyítsa, hogy egy-egy korszaknak többféle
korszakhatára is létezhet.
- Legyen képes analógiákat felismerni több korszakból vett
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példák alapján.
3.3.
A földrajzi környezet
szerepének felismerése és
bemutatása az egyes
történelmi kultúrák és
államok kialakulásában

- Tudjon példákat felsorolni arra, hogy a földrajzi környezet hatással - Tudjon feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni a
volt az egyes történelmi kultúrák és államok kialakulására.
földrajzi környezetnek az egyes civilizációk kialakulásában
játszott szerepéről.

3.4.
- Tudja az adott kor történelmi régióit megnevezni történelmi
A történelmi fejlődés során
térképvázlat alapján, vagy hozzárendelni felsorolt nevekhez.
kialakult régiók bemutatása - Legyen képes leolvasni a történelmi tér változásait térképről.
térképeken és a történelmi tér
változásainak ismerete

- Legyen képes jellemezni a korszak történelmi régióit történelmi
térképvázlat és más segédlet alapján.

3.5.
Különbségek és egybeesések
felismerése, értelmezése a
világtörténet és a magyar
történelem legfontosabb
eseményei között

- Ismerje fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt
eseményeiből azokat, amelyek valamilyen összefüggés alapján
egymáshoz kapcsolhatók.
- Tudjon kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi
személyiségeket, akik egymással kapcsolatban álltak.

- Tudja felsorolásból kiválasztani a jelentős magyar és
egyetemes történelmi személyiségek kortársait.

3.6.
Aktuális események
történelmi előzményeinek
bemutatása

- Tudja kiválasztani megadott felsorolásból valamely aktuális
esemény történelmi előzményeit.

- Legyen képes állításokat megfogalmazni valamely jelenkori
esemény történelmi előzményeivel kapcsolatban.

4. Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

4.1.
Ok-okozati összefüggések,
események, folyamatok,
cselekedetek
mozgatórugóinak
rendszerezése, feltárása,

Emelt szint

- Legyen képes feltárni az események, folyamatok, cselekedetek
mozgatórugóit.
- Legyen képes csoportosítani a felsorolt történelmi okokat, célokat,
következményeket megadott szempontok szerint.
- Legyen képes összekapcsolni a felsorolt történelmi tényezők közül
az okokat és a következményeket.
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- Legyen képes feltételezéseket megfogalmazni történelmi
események okairól, következményeiről és azokat indokolni.
- Legyen képes megkülönböztetni a különböző típusú okokat,
következményeket, és felismerni azok eltérő jelentőségét.
- Tudjon önálló kérdéseket megfogalmazni történelmi
események okairól és következményeiről.
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bemutatása

- Tudjon megfogalmazni egyszerű kérdéseket történelmi események
okairól és következményeiről.
- Legyen képes kiválasztani a különböző felsorolt történelmi
tényezők közül az adott történelmi esemény okait, következményeit.
- Legyen képes megkülönböztetni történelmi események okait,
következményeit.
- Legyen képes összevetni egyes fontosabb történelmi események
következményeit és a benne részt vevők szándékait.
- Ismerje fel az események, folyamatok, cselekedetek ok-okozati
összefüggéseit.
Példákkal bizonyítsa, hogy egy történelmi eseménynek egyszerre
több oka és következménye van.
- Legyen képes több szempontból feltárni történelmi jelenségek
okait (társadalmi, gazdasági, politikai, eszmei).

- Legyen képes összehasonlítani történelmi események okait,
következményeit és a résztvevők szándékait, és rámutatni a
közöttük levő összefüggésekre.
- Tudjon feltételezéseket megfogalmazni megadott forrás
segítségével, hogy az emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit
élethelyzetük miként befolyásolhatja.

4.2.
A változás és fejlődés közötti
különbség értelmezése
konkrét példákon

- Legyen képes példákat kiválasztani a változás és a fejlődés
bemutatására.
- Legyen képes felismerni és bemutatni változást, fejlődést egy
korszakon belül.

- Értelmezze példák segítségével a változás és a fejlődés közti
különbséget.
- Legyen képes felismerni és bemutatni több korszakon átívelő
változást, fejlődést.

4.3.
- Legyen képes összehasonlítani hasonló történelmi eseményeket
Történelmi analógiák
megadott vagy önálló szempontok alapján.
megadott szempontok szerinti
keresése, értelmezése

- Legyen képes analógiákat keresni történelmi eseményhez
megadott szempontok szerint, és választását indokolni.

4.4.
Hosszabb időtávú történelmi
változások bemutatása

- Legyen képes áttekinteni történelmi jelenségek változásait
hosszabb időtávon.
- Legyen képes bemutatni egy ország vagy régió történelmét
hosszabb időtávon keresztül.

4.5.
Személyek, pártok, csoportok
szerepének felismerése,
bemutatása egy történelmi
esemény alakulásában

- Legyen képes kapcsolatot találni történelmi események és
szereplők között.
- Legyen képes bemutatni források segítségével történelmi
szereplőknek az események alakulásában betöltött szerepét.

- Legyen képes több szempontból bemutatni történelmi
szereplőknek az események alakulásában betöltött szerepét.
- Legyen képes értelmezni az ugyanazon eseményeket,
személyeket többféleképpen, illetve ellentmondásosan bemutató
állításokat. Legyen képes bemutatni érvekkel alátámasztott
véleményeket az ellentmondásosan értékelhető eseményekről és
személyekről.

4.6.

- Legyen képes problémaközpontúan rendszerezni tanult ismereteit

- Legyen képes megkülönböztetni a történelmi események,

6

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Történelmi jelenségek
problémaközpontú,
forrásokon alapuló
rendszerezése, bemutatása

és a forrásból gyűjtött információkat.
összefüggések lényeges és kevésbé lényeges elemeit.
- Legyen képes problémaközpontúan bemutatni történelmi
- Tudjon érveket gyűjteni és bemutatni feltevések mellett és
eseményeket és jelenségeket.
ellen, az érveket kritikailag értékelni.
- Legyen képes komplex módon összerendezni, bemutatni,
magyarázni, értékelni a múltról szóló információkat és a történelmi
események és változások leírásait egy megadott kérdés szerint.

4.7.
- Legyen képes felismerni egy megadott általános szabály
Általános szabályok
érvényesülését valamely forrásban megjelenő konkrét esetben.
alkalmazása konkrét esetekre - Legyen képes bemutatni az eseményeket, jelenségeket a felismert
történelmi kontextus figyelembe vételével többféle szempontból,
többféle forrás alapján.
- Legyen képes alátámasztani vagy cáfolni egy történelmi kérdésre
adott válaszát érvekkel és a források vizsgálatán alapuló
következtetésekkel és bizonyítékokkal.
4.8.
A történelmi kulcsfogalmak
használata történelmi
jelenségek bemutatásakor

- Legyen képes megállapítani, hogy egy történelmi jelenség mely
kulcsfogalmak alapján értelmezhető.
- Legyen képes történelmi jelenségeket bemutatni kulcsfogalmak
felhasználásával.

- Legyen képes besorolni konkrét jelenségeket általános fogalmi
kategóriákba.

- Legyen képes történelmi jelenségeket értelmezni és értékelni
történelmi kulcsfogalmak felhasználásával.

B) TÉMAKÖRÖK
A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú
történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai adataira és fogalmaira vonatkozó – az adott témakörhöz rendelhető – tantárgyi
követelményeivel.
Az emelt szintű érettségi vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladatainak megoldásához szükséges részletes követelményeket a történelem
kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei tartalmazzák.
Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részének szöveges (kifejtendő) feladatai és szóbeli tételei megoldásához szükséges nevek, fogalmak stb.
körére vonatkozóan a kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei példaként értelmezendőek.
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1. Az ókor és kultúrája
TÉMÁK
1.1. Poliszok ókori
Hellászban
1.2. Társadalmi és politikai
küzdelmek az ókori Rómában
1.3. Az európai kultúra
alapjai

VIZSGASZINTEK
Középszint
Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.

Emelt szint

Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.

Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején.

A görög-római hitvilág.
Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.
A zsidó vallás fő jellemzői.
A kereszténység kialakulása és főbb tanításai.

Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői.
A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész).
A kereszténység államvallássá válása.

2. A középkor
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
2.1. Nyugat-Európa a kora
A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.
A Frank Birodalom történetének főbb állomásai.
középkorban
Az uradalom és a mezőgazdasági technika.
2.2. A középkori egyház
A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.
A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló
Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és
rendek).
konfliktusok.
2.3. Az érett középkor
A középkori város és a céhes ipar.
A rendi állam kialakulása és működése Angliában és
Nyugat- és Közép-Európában
Franciaországban.
2.4. Az iszlám vallás és az
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.
Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői.
Oszmán Birodalom
2.5 A középkor kultúrája
A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.
Művelődés és írásbeliség a középkorban.

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
TÉMÁK
3.1. A magyar nép története
az államalapításig
3.2. Az államalapítás és az
Az Árpád-házi uralkodók
kora

VIZSGASZINTEK
Középszint
A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás.

Emelt szint
A honfoglaló magyarság életmódja.

Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező
tevékenysége.
A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.

Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán
idején.
Az Aranybulla.
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3.3. Az Anjouk és
Luxemburgi Zsigmond kora
3.4. A Hunyadiak

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején.

I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom.
Zsigmond király külpolitikája.
Hunyadi János törökellenes harcai.

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789)
TÉMÁK
4.1. A földrajzi felfedezések
és következményei
4.2. Reformáció és katolikus
megújulás
4.3. Alkotmányosság és
abszolutizmus a 17-18.
században
4.4. A felvilágosodás kora

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.
A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása.
A lutheri és kálvini reformáció.
A katolikus megújulás.
A barokk stílus jellemzői.
Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.

A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában.

A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források
alapján.

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya.
Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború,
spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, hétéves
háború).

4.5. Nagyhatalmi
konfliktusok a 17-18.
században

5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790)
TÉMÁK
5.1. Az ország három részre
szakadása és az országrészek
berendezkedése
5.2. Az Erdélyi Fejedelemség
virágkora
5.3. A török kiűzése és a
Rákóczi-szabadságharc
5.4. Magyarország a 18.
századi Habsburg
Birodalomban
5.5. Művelődés, egyházak,

VIZSGASZINTEK
Középszint
A mohácsi vész és az ország három részre szakadása.
A várháborúk (1541-1568).

Emelt szint
A három országrész berendezkedése.

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.
A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai.
A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei.

Bethlen Gábor fejedelemsége.
Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról.

Demográfiai és etnikai változások a 18. században.
Mária Terézia és II. József reformjai.
Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.
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iskolák

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.

6.1. A francia forradalom
eszméi és a napóleoni
háborúk
6.2. A 19. század eszméi és a A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus,
nemzetállami törekvések
konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.
Európában
6.3. Gyarmati függés és harc
A szövetségi rendszerek kialakulása.
a világ újrafelosztásáért
6.4. Az ipari forradalom
Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar,
hullámai és hatásai
nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei.

Emelt szint
A napóleoni háborúk fordulópontjai.
A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi
kongresszus nyomán.
Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása.
Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első
világháborúig.
Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők
helyzete)

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
7.1. A reformkor
A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.
A nemzeti eszme a reformkorban.
A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése.
7.2. Forradalom és
A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.
Népek, nemzetiségek (pl.: németek, zsidók, szlávok) szerepe a
szabadságharc
A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei.
forradalom és szabadságharc eseményeiben.
7.3. A kiegyezés és a
A kiegyezéshez vezető út.
A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás,
dualizmus
A kiegyezés tartalma és értékelése.
közegészségügy, iskolahálózat).
7.4. Társadalmi és gazdasági Gazdasági változások a dualizmus korában.
Budapest világvárossá fejlődése.
változások a dualizmus
A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei,
Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában.
korában
sajátosságai.
Egyenlőség és emancipáció.
Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a
modernizációban.
Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.
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8. A világháborúk kora (1914-1945)
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
8.1. Az első világháború és
Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első
következményei
világháborút lezáró békerendszer.
8.2. Gazdaság, társadalom és
Életmód és mindennapok a 20. század első felében.
életmód
világgazdasági válság és a New Deal.
8.3. A fasizmus és a
A náci Németország legfőbb jellemzői.
Az olasz fasizmus jellemzői.
nemzetiszocializmus
8.4. A kommunista diktatúra A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban.
8.5. A második világháború
A világháború előzményei, kitörése és jellemzői.
A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei.
A holokauszt.

A

9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)
TÉMÁK
9.1. Az első világháború és
következményei
Magyarországon
9.2. A Horthy-korszak

VIZSGASZINTEK
Középszint
A trianoni békediktátum és következményei.

Emelt szint
Magyarország az első világháborúban.
Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság.

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb
lépései.
A magyar külpolitika a két világháború között.
A politikai rendszer főbb jellemzői.
Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések.
9.3. Művelődési viszonyok
Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.
és társadalom
Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés”
Magyarországon.
9.4. Magyarország a második Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni
világháborúban
harcokban.
Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.
A holokauszt Magyarországon.
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A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években.

A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika.
Magyarország a náci birodalom árnyékában.
A területi revízió lépései.
Kállay Miklós miniszterelnöksége.
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10. A jelenkor (1945-től napjainkig)
TÉMÁK
10.1. A kétpólusú világ
kialakulása
10.2. A „harmadik világ”
10.3. A kétpólusú világrend
megszűnése
10.4. Az európai integráció
10.5. A globális világ
sajátosságai

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi
Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság,
jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői.
Korea, Kuba, Vietnam).
Az ENSZ létrejötte, működése.
A gyarmati rendszer felbomlása Indiában.
A Kínai Népköztársaság létrejötte.
A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam.
A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia
szétesése; Németország újraegyesítése.
Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.
Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés).
A globális világgazdaság ellentmondásai.
A tömegkultúra új jelenségei napjainkban.

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok Magyarország szovjetizálása (1945-1949).
jellegzetességei a Rákosi-korban.

11.1. A kommunista
diktatúra kiépítése és a
Rákosi-korszak
11.2. Az 1956-os forradalom Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb
és szabadságharc
eseményei; a megtorlás.
11.3. A Kádár-korszak
A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok.
11.4. A rendszerváltozás és a
piacgazdaságra való áttérés
11.5. Demográfiai
folyamatok és a határon túli
magyarság

A rendszerváltozás főbb eseményei.
A piacgazdaságra való áttérés és következményei.
A határon túli magyarság 1945-től.

A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései.
A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki
mozgalmak.
A közjogi rendszer átalakítása (1990-2011).
Demográfiai változások Magyarországon 1945-től.
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12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
12.1. Társadalmi tagozódás és A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői
Társadalmi rétegződés és társadalmi egyenlőtlenségek.
felelősségvállalás
napjainkban.
Nemzetiségek Magyarországon.
A szociális ellátórendszer fő elemei.
12.2. Az aktív és felelős
Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása,
állampolgárság alapjai
az állampolgári jogok, kötelességek.
A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány,
köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi
önkormányzatok, az Alaptörvény).
A választási rendszer fő elemei.
12.3. Alapvető pénzügyi és
A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák,
Az állam gazdasági szerepvállalása.
gazdasági fogalmak,
banki ügyletek).
A pénzpiac működése.
folyamatok. A
A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a
A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése.
munkaviszonyhoz kapcsolódó munkaviszony megszűnése.
ismeretek
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ÉLŐ IDEGEN NYELV
A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes
vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat
nem tartalmaz.
Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak
megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani.
A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy nyelvi alapkészséget
méri: olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség. A
kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelő
szókinccsel, és ismernie kell a nyelv struktúráját is. Ezért a nyelvtani és lexikai
kompetenciát mindkét szinten külön vizsgarész keretében is mérjük. A vizsga egynyelvű,
azaz közvetítési készséget nem mér.
A követelmények az Élő idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint
az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. Az idegen
nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A
vizsga középszintje a B1, az emelt szint pedig a B2 szintnek felel meg.
Európa Tanács

Érettségi vizsga

C2 Mesterszint
C1 Haladó szint
B2 Középszint

Emelt szint

B1 Küszöbszint

Középszint

A2 Alapszint
A1 Minimumszint

Az Európa Tanács B1, B2 szintjeinek általános leírása:
B2

Megérti a változatos, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb,
összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos
és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról. Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a
különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

B1

Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez
kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben.
Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési
körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot
tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket.

A dokumentum az élő idegen nyelvi érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeit és
vizsgaleírását tartalmazza. A vizsga szintje, alapelvei és a készségek szintjén
megfogalmazott követelményei azonosak minden élő idegen nyelvben.
Az I. fejezetben találhatók a részletes vizsgakövetelmények. Először a készségekre
lebontott követelményeket, a szövegek jellemzőit és a szövegfajtákat soroljuk fel mindkét
szintre vonatkozóan a vizsgarészek lebonyolításának sorrendjében. Ezt követik a
témakörök, a kommunikációs helyzetek és szándékok, továbbá a nyelvtanra és a
szókincsre vonatkozó információk.
A készségeken belül külön jelöljük az Európa Tanács szintrendszere szerinti B1
és B2 szintű követelményeket. Az adott szinten megfogalmazott követelmények
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magukban foglalják az alacsonyabb szinten megadottakat is.
A dokumentum II. fejezete, a vizsgaleírás először a középszintű, majd az emelt szintű
vizsgát mutatja be. A vizsgarészek itt is a lebonyolítás sorrendjében követik egymást. A
könnyebb kezelhetőség érdekében az egyes vizsgarészek leírásakor megismételjük a
készségekre lebontott követelményeket, a szövegek jellemzőit és a szövegfajták
felsorolását.

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
Az emelt szinten megjelenő követelményekbe a középszint követelményei is beleértendők.

A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK
1. Olvasott szöveg értése

1.1 Készségek

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
Emelt szint (B2)
A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák
alkalmazásával a szövegben
a gondolatmenet lényegét megérteni
a gondolatmenetet követni
véleményeket, érvelést nagy
véleményeket, érvelést követni
vonalakban követni
egyes részinformációkat kiszűrni.
az információkat megfelelő
részletességgel megérteni
a szerző álláspontjára következtetni
a szerző, illetve a szereplők érzéseire,
érzelmeire következtetni.

A vizsgarészben használt szöveg
- autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett,
- tartalma, szerkezete, nyelve világos, - tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános
érdeklődésének,
- megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre,
- kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó,
- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem
követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához.

1.2 A szöveg jellemzői

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
Emelt szint (B2)
hosszabb, nyelvileg és tartalmilag
rövid, tartalmilag és szerkezetileg
összetettebb
világos
hétköznapi nyelven íródott.

1.3 Szövegfajták

utasítások (pl. használati utasítások)
tájékoztató szövegek (pl. hirdetés,
menetrend, prospektus, műsorfüzet)
levelek
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport)
ismeretterjesztő szövegek
egyszerű elbeszélő szövegek
irodalmi szövegek.
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2. Nyelvhelyesség

2.1 Készségek

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
A vizsgázó képes
gyakran használt nyelvtani szerkezetek és
lexikai egységek felismerésére,
kiegészítésére és létrehozására
szövegszinten.

Emelt szint (B2)

változatos nyelvtani szerkezetek és
lexikai egységek felismerésére,
kiegészítésére és létrehozására
szövegszinten.

A vizsgarészben használt szöveg vagy szövegrészlet
- nehézségi foka alacsonyabb, mint az olvasott szöveg megértését mérő feladatoknál,
- autentikus, esetleg szerkesztett,
- tartalma, szerkezete, nyelve világos,
- tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,
- megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre,
- kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó,
- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem
követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához,

2.2 A szöveg jellemzői

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
Emelt szint (B2)
hosszabb, nyelvileg és tartalmilag
rövid, tartalmilag és szerkezetileg
összetettebb
világos
hétköznapi nyelven íródott.

konkrét vagy elvont témájú.

3. Hallott szöveg értése

3.1 Készségek

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
Emelt szint (B2)
A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák
alkalmazásával a szöveg
gondolatmenetét nagy vonalakban
követni
egyes tényszerű részinformációkat
megérteni.

gondolatmenetét részleteiben is követni
megértésén túl a szövegkörnyezetből
következtetni az egyes beszélők
álláspontjára
megértésén túl a szövegkörnyezetből
következtetni a beszélők érzelmeire és
egymáshoz való viszonyára.

A vizsgarészben használt szöveg
- autentikus vagy autentikus hangzású (stúdiófelvétel),
- tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,
- megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre,
- kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó,
- anyanyelvi beszélők közvetítésével hangzik el,
- egy vagy több beszélő közvetítésével hangzik el,
- akusztikai minősége kifogástalan,
- hossza és tartalma nem terheli meg feleslegesen a vizsgázó memóriáját,
- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem
követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához.
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3.2 A szöveg jellemzői

3.3 Szövegfajták

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
Emelt szint (B2)
hétköznapi nyelven hangzik el,
változatos nyelvtani szerkezetekből és
alapvetően gyakran használt nyelvtani
lexikai elemekből építkező
szerkezetekből és lexikai elemekből
építkezik
normál tempójú

természetes, a szöveg jellegének
megfelelően változatos tempójú

a standard kiejtés(ek)hez közel álló.

tartalmilag és szerkezetileg összetett.

közérdekű bejelentések, közlemények
(pl. pályaudvaron, repülőtéren,
áruházban)
rögzített telefonos szövegek (pl.
üzenetrögzítő, információs szolgálatok:
útinformáció, menetrend)
utasítások (pl. utcán, repülőtéren,
pályaudvaron)

általános érdeklődésre számot tartó
témáról szóló ismeretterjesztő szövegek.

médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés,
reklám, programismertetés, rövid hír)
beszélgetések, telefonbeszélgetések
műsorrészletek
riportok, interjúk
beszámolók.

4. Íráskészség

4.1 Készségek

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
Emelt szint (B2)
A vizsgázó képes
- a feladatban megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd
Kommunikációs helyzetek és szándékok című részt),
- a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni (lásd Témakörök című részt),
a megadott témákat általános
ismert, köznapi témákról írni és
nézőpontból is tárgyalni
véleményét is megfogalmazni
meglévő szókincsét változatosan
használni
a szöveget megfelelően felépíteni és
tagolni, a logikai viszonyok kifejezését
szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni

álláspontját viszonylag árnyaltan,
érvelését rendszerezetten kifejteni
a nyelvi eszközök széles skálájának
változatos alkalmazásával összefüggő,
megfelelően tagolt, logikusan felépített
szöveget létrehozni

a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a
címzetthez való viszonyának megfelelő
stílust és hangnemet, választani
az adott szövegfajta formai
a nyelvtani struktúrákat valamint a
sajátosságainak megfelelő írásművet
helyesírás szabályait rendszerszerű hibák
létrehozni
nélkül, nagy biztonsággal alkalmazni.
egyszerű nyelvtani szerkezeteket,
nyelvi fordulatokat és a helyesírási
szabályokat általában biztonsággal
alkalmazni.
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4.2 Szövegfajták

személyes jellegű közlés (pl. e-mail,
üzenet, blog, naplóbejegyzés)
meghívó

olvasói levél
cikk (diák)újság számára.

magánjellegű vagy intézménynek pl.
nyelviskolának) szóló levél.

5. Beszédkészség

5.1 Készségek

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
Emelt szint (B2)
A vizsgázó képes
- a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak megfelelő
kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd Kommunikációs helyzetek és
szándékok című részt),
- a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt venni (lásd a Témakörök
című részt),
- a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, hatékonyan alkalmazni (pl.
beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni).
az egyszerű nyelvi eszközök széles
skáláját rugalmasan használni, és ezzel
mondanivalójának nagy részét
egyszerűen kifejezni

folyékonyan, helyesen és
hatékonyan használni a
nyelvet

gondolatait, álláspontját
következetesen,
folyamatasan kifejteni,
ismerős témáról folyó társalgásban részt a megadott témákat általánosabb
venni
nézőpontból is tárgyalni
kevésbé begyakorolt mindennapi
helyzetekben felmerülő feladatokat
megoldani
viszonylag folyékonyan elmondani egy
történetet, beszámolni élményeiről és
érzéseiről

folyamatosan és természetesen részt
venni a különböző témájú társalgásokban

érezhető akcentusa és esetleg lassú
beszédtempója ellenére érthetően
beszélni.

enyhe akcentusa ellenére természetes
kiejtéssel, hanglejtéssel és normál
beszédtempóban beszélni.
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bonyolultabb, váratlan elemeket is
tartalmazó feladatokat sikeresen
megoldani
elmagyarázni álláspontját, világosan
érvelni
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B) TÉMAKÖRÖK
Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a
feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi
vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és
emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a
többi témakörben előfordulnak.
A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek.

1. Személyes vonatkozások,
család

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
A vizsgázó személye, életrajza,
életének fontos állomásai
(fordulópontjai)
Családi élet, családi kapcsolatok

Emelt szint (B2)
A család szerepe az egyén és a
társadalom életében
Családi munkamegosztás, szerepek a
családban, generációk együttélése

A családi élet mindennapjai, otthoni
teendők
Személyes tervek
2. Ember és társadalom

A másik ember külső és belső
jellemzése
Baráti kör

A tizenévesek világa: kapcsolat a
kortársakkal, felnőttekkel
Női és férfi szerepek
Ünnepek, családi ünnepek
Öltözködés, divat
Vásárlás, szolgáltatások (posta)

3. Környezetünk

Hasonlóságok és különbségek az
emberek között
- Az otthon, a lakóhely és környéke (a
lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

Az emberi kapcsolatok minősége,
fontossága (barátság, szerelem,
házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás; a
tizenévesek útkeresése
Előítéletek, társadalmi problémák és
azok kezelése
Az ünnepek fontossága az egyén és a
társadalom életében
Az öltözködés mint a társadalmi
hovatartozás kifejezése
A fogyasztói társadalom, reklámok
Társadalmi viselkedésformák
A lakóhely és környéke fejlődésének
problémái
s

A lakóhely nevezetességei,
szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
A városi és a vidéki élet
összehasonlítása

A természet és az ember harmóniája

Növények és állatok a
környezetünkben
Környezetvédelem a szűkebb
környezetünkben: Mit tehetünk
környezetünkért vagy a természet
megóvásáért?
Időjárás
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A környezetvédelem lehetőségei és
problémái
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4. Az iskola

Saját iskolájának bemutatása
(sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat)
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör,
tanulmányi munka
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe,
fontossága

- Iskolatípusok és iskolarendszer
Magyarországon és más országokban

Hasonló események és hagyományok
külföldi iskolákban

Az iskolai élet tanuláson kívüli
eseményei, iskolai hagyományok
5. A munka világa

Diákmunka, nyári munkavállalás
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy
munkába állás

6. Életmód

Napirend, időbeosztás
Az egészséges életmód (a helyes és a
helytelen táplálkozás, a testmozgás
szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás)
Étkezési szokások a családban
Ételek, kedvenc ételek

7. Szabadidő, művelődés,
szórakozás

Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, baleset
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos,
kórházak)
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
Olvasás, rádió, tévé, videó,
számítógép, internet

8. Utazás, turizmus

9. Tudomány és technika

10. Gazdaság

Kulturális események
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a
tömegközlekedés
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Utazási előkészületek, egy utazás
megtervezése, megszervezése
Az egyéni és a társas utazás előnyei és
hátrányai
Népszerű tudományok,
ismeretterjesztés
A technikai eszközök szerepe a
mindennapi életben
Családi gazdálkodás
A pénz szerepe a mindennapokban
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta,
bank)
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A munkavállalás körülményei,
lehetőségei itthon és más országokban,
divatszakmák
A kulturált étkezés feltételei,
fontossága
A szenvedélybetegségek

Az étkezési szokások hazánkban és
más országokban
Ételspecialitások hazánkban és más
országokban

A gyógyítás egyéb módjai
A szabadidő jelentősége az ember
életében
A művészet szerepe a
mindennapokban
Szabadidősport, élsport, veszélyes
sportok
A könyvek, a média és az internet
szerepe, hatásai
A motorizáció hatása a környezetre és
a társadalomra
Az idegenforgalom jelentősége

A tudományos és technikai fejlődés
pozitív és negatív hatása a
társadalomra, az emberiségre
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok
Pénzkezelés a célnyelvi országokban
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C) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK
1. Kommunikációs helyzetek
A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat
meg szóban, illetve írásban mindkét szinten.
Helyzet

Szerep

Áruházban, üzletben, piacon

vevő

Családban, családnál, baráti körben

vendéglátó, vendég

Étteremben, kávéházban, vendéglőben

vendég, egy társaság tagja

Hivatalokban, rendőrségen

ügyfél, állampolgár

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában

vendég

Iskolában

tanuló, iskolatárs

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban

vendég, látogató, egy társaság tagja

Országhatáron

turista

Orvosnál

beteg, kísérő

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda,
jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár
stb.)

ügyfél

Szünidei munkahelyen

munkavállaló

Tájékozódás az utcán, útközben

helyi lakos, turista

Telefonbeszélgetésben

hívó és hívott fél

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon,
villamoson, taxiban, repülőn, hajón)

utas, útitárs

2. A kommunikációs szándékok listája
A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi
megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a
teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat.
A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a
vizsgázónak a középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot
kell nyelvileg megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie
magát. Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes,
csak ajánlásnak tekinthető.
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Megszólítás és arra reagálás
Köszönés, elköszönés és arra reagálás; Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás
Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás
Levélben megszólítás, elbúcsúzás
Szóbeli üdvözletküldés
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; Köszönet és arra reagálás
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Bocsánatkérés és arra reagálás
Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Hála
Sajnálkozás, csalódottság
Öröm
Elégedettség, elégedetlenség
Csodálkozás
Remény
Félelem, aggodalom; Bánat, elkeseredés; Együttérzés
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás
Érdeklődés, érdektelenség
Tetszés, nem tetszés
Valaki igazának elismerése, el nem ismerése; Egyetértés, egyet nem értés
Helyeslés, rosszallás
Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása; Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagálás; Közömbösség
Ígéret
Akarat, szándék, terv; Kívánság, óhaj
Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség; Bizonyosság, bizonytalanság
Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt; Kritika, szemrehányás
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek megnevezése
Dolgok, események leírása
Információkérés
Igenlő vagy nemleges válasz; Tudás, nem tudás; Válaszadás elutasítása;
Bizonyosság, bizonytalanság; Ismerés, nem ismerés; Feltételezés
Emlékezés, nem emlékezés
Indoklás (ok, cél)
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés, kívánság; Felszólítás, tiltás, parancs; Javaslat és arra reagálás
Rendelés
Meghívás és arra reagálás; Kínálás és arra reagálás
Reklamálás
Tanácskérés, tanácsadás; Figyelmeztetés
Engedély kérése, megadása, megtagadása
Segítségkérés és arra reagálás; Segítség felajánlása és arra reagálás
6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák)
Visszakérdezés, ismétléskérés
Nem értés
Betűzés kérése, betűzés
Felkérés lassabb, hangosabb beszédre; Beszélési szándék jelzése
Téma bevezetése, témaváltás
Félbeszakítás, megerősítés, igazolás
Körülírás
Példa megnevezése
Beszélgetés lezárása
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D) NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS
1. Nyelvtani szerkezetek
VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
A vizsgázó
megérti, és helyesen használja az egyszerű szerkezeteket
szóban és írásban,
ismerős helyzetekben elfogadható nyelvhelyességgel
kommunikál
az esetleg előforduló hibák és az érezhető anyanyelvi hatás
ellenére érthetően fejezi ki gondolatait, kommunikációs
szándékait.

Emelt szint (B2)
A vizsgázó
változatos szerkezeteket is megért és használ szóban
és írásban
viszonylag nagy biztonsággal használja a nyelvtani
szerkezeteket, és közben nem követ el rendszerszerű
hibát
szükség esetén mondanivalóját képes önállóan
helyesbíteni, pontosítani
árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait.

2. Szókincs
VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
A vizsgázó
megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy
kommunikálni tudjon a legtöbb olyan témában, amely
összefügg saját mindennapi életével
jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, noha még
előfordulhatnak nagyobb hibák

Emelt szint (B2)
A vizsgázó
megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy
kommunikálni tudjon változatos helyzetekben, illetve
elvont témákról
a változatos nyelvi, lexikai elemek közül általában ki
tudja választani a kommunikációs célnak
legmegfelelőbbet; szükség esetén néha körülírást
alkalmaz
kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a
kommunikációt.

a bonyolultabb gondolatokhoz, témákhoz nem mindig
találja meg a legmegfelelőbb kifejezőeszközt.

A vizsga szókincsének alapjául a mindenkori mai köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi
szavak, csoportnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a
vizsgának. Ilyen típusú szavak kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő,
amelyekben az ismeretük nem előfeltétele az adott szöveg megértésének.
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GÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A gépészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a IX. Gépészet ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát
veszik alapul:
- 54 863 01
Fegyverműszerész,
- 54 521 03
Gépgyártástechnológiai technikus,
- 54 523 04
Mechatronikai technikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
1.1. Kommunikáció szakmai
nyelven
1.2. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása,
értelmezése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja megfelelő helyen és módon alkalmazni a
szakmai fogalmakat.
Legyen képes a fogalmak jelentésváltozatainak
megkülönböztetésére.
Legyen képes önálló előadásmóddal a szakmai
kifejezések helyes alkalmazására.

2. Ismeretek helyén való alkalmazása
TÉMÁK
2.1. Ismeretek alkalmazása

2.2. Információ források kezelése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja összekötni az elméletben elsajátított ismereteit a
gyakorlati alkalmazásokkal.
Lássa át adott helyzetben a témához kapcsolódó
összefüggéseket.
Tudja rendszerezni a kapott információkat, valamint
tudja alkalmazni térben és időben az adott
feladatokhoz.
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3. Rendszerező képesség
TÉMÁK
3.1. Elvonatkoztatás képessége
3.2. Lényegkiemelés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje fel és tudja alkalmazni a tények és
törvényszerűségek közötti összefüggéseket.
Legyen képes lényeges és kevésbé lényeges
szempontok megkülönböztetésére.
Legyen képes információk szétválogatására szakmai
szempontok alapján.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Munkavédelem

TÉMAKÖRÖK
1.1. Munkabiztonság

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja a munkavédelem
− célját, alapfogalmait, területeit,
− szervezeti és jogi kérdéseit.
Ismerje
− a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit,
− a munkahelyen alkalmazott biztonsági
jelzéseket.
Tudja
− a baleset és a munkabaleset fogalmát, fajtáit,
− a munkabalesetek bejelentését, nyilvántartását
és kivizsgálását.
Ismerje
− a veszélyforrások kialakulását,
− a foglalkozási ártalmak fajtáit.
Ismerje
− az egyéni és kollektív védelmet,
− a személyi védőfelszerelésekkel szemben
támasztott követelményeket.
Ismerje a munkavédelmi oktatással kapcsolatos
előírásokat, annak dokumentálását.
Tudja a kézi és gépi anyagmozgatást, az anyagtárolás
szabályait.
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Tudja a villamos berendezések üzemeltetésének
biztonsági szabályait.
Tudja meghatározni
− az égés feltételeit, az anyagok éghetőségét,
− a tűzveszélyességi osztályokat, tűzveszélyes
anyagokat,
− a tűzjelzés módjait, teendőket tűz esetén,
− a tűzoltás lehetőségeit, a tűzoltó eszközöket,
− a gépek, berendezések tűzvédelmi előírásait,
− a tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének
tűzvédelmi előírásait,
− a műszaki mentést.
Ismerje
− a környezetvédelem területeit,
− a környezetszennyezés eseteit, fajtáit, a
védekezés lehetséges módjait,
− az épített környezet védelmét,
− a természetvédelmet,
− a vízszennyezést,
− a levegőszennyezést,
− a hulladékok keletkezését, csoportosítását
eredetük, halmazállapotuk, illetve fajtájuk
szerint,
− a szelektív hulladékgyűjtést, tárolást,
− a hulladékok feldolgozását, újrahasznosítását,
− a veszélyes hulladékok fogalmát,
megkülönböztetett kezelését, tárolását,
szállítását.

1.2. Tűzvédelem

1.3. Környezetvédelem

2. Gépészeti alapozó feladatok
TÉMAKÖRÖK
2.1.

Műszaki dokumentációk

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a gépészeti technológiai dokumentációkat mint
információhordozókat, azok formai és tartalmi
követelményeit.
Ismerje a rajztechnikai alapszabványokat, előírásokat.
Legyen képes a síkmértani szerkesztéseket, lemeztárgy
szerkesztett rajzát elkészíteni.
Tudja a sík- és térmértan közös alapfogalmait.
Ismerje az egy, kettő és három képsíkos képsíkrendszer
felépítését, fogalom- és jelölésrendszerét.
Ismerje a térelemeket, és legyen képes azokat a
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képsíkokon ábrázolni.
Ismerje az illeszkedés (pont-egyenes) és metszés
(egyenes-egyenes) alapeseteit.
Ismerje kitérő egyenesek esetében a láthatóság
eldöntését.
Ismerje az európai vetítési rendszert és a vetületrendet.
Tudja a vetületi ábrázolás szabályrendszerét, és legyen
képes ilyen ábrázolási módokra.
Ismerje a síklapú testeket és a forgástesteket, és legyen
képes ezeket ábrázolni.
Ismerje a szabályos síklapú és forgástestek
síkmetszésével létrejövő metszeti idomokat.
Legyen képes a kocka, az egyenes hasáb, a gúla, a
henger és a körkúp síkmetszésének szerkesztésére.
Tudja a síklapokkal határolt testek felületi hálójának
szerkesztését.
Tudja az axonometrikus ábrázolást, és legyen képes
csonkolt kocka és hasáb ábrázolására.
Legyen tisztában az áthatás, áthatási vonal, áthatási
görbe fogalmával.
Ismerje a síklapú testek és a forgástestek áthatását.
Ismerje a síklapú test és forgástest áthatását.
Ismerje fel az áthatásokat alkatrészrajzokon.
Ismerje az összeállítási és részletrajzokat.
Tudja
− a metszet és a szelvény fogalmát,
 a metszet- és szelvényábrázolások formai
követelményrendszerét,
− a metszetek csoportosítását (egyszerű és
összetett metszetek),
 a különleges metszeti ábrázolásokat,
− a szelvények fajtáit és elhelyezési lehetőségeit a
rajzokon,
− a metszet és szelvény alkalmazásának
szabályait.
Legyen képes metszetek és szelvények ábrázolására.
Ismerje a géprajzi egyszerűsítéseket, különleges
ábrázolási módokat.
Ismerje
 a méretmegadás formai követelményrendszerét,
− a mérethálózat felépítését, különleges
méretmegadásokat,
− a mérethálózat fogalmát, a méretek típusait,
− a mérethálózat felépítésének elveit.
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2.2.

Szakrajz

Legyen képes alkatrészrajzokon mérethálózatot
készíteni.
Tudja a felületi minőség fogalmát, a felület
egyenetlenségeit,
Ismerje a felületi érdesség geometriai jellemzőit.
Ismerje és legyen képes alkalmazni a felületi minőség
megadására szolgáló rajzjeleket.
Tudja, hogy milyen összefüggés van a tűrés előírása és
a felületi érdesség között.
Tudja és alkalmazza a tűrések és illesztések
jelölésrendszerét.
Ismerje és tudja használni a tűréstáblázatokat, és
legyen képes a táblázatok alapján illesztési számítási
feladatok megoldására alaplyukrendszerben.
Ismerje az alak- és a helyzettűrések fajtáit és jelöléseit,
legyen képes azokat értelmezni, illetve megadni adott
alkatrészrajzon.
Ismerje a jelképes ábrázolásokat, és legyen képes
értelmezni azokat alkatrészrajzokon és összeállítási
rajzokon:
− a rugók ábrázolása,
− a bordás tengelykötés és ábrázolása,
− a hegesztett kötések ábrázolása,
− a hegesztési varratok jellemzői, rajzjelei,
− a hegesztett kötések rajzi jelölései,
méretmegadásai,
− a forrasztott és ragasztott kötések jelölései,
− a nem oldható kötések jelképes ábrázolásai,
− a fogazott alkatrészek (fogaskerekek)
műhelyrajzának követelményei,
− csövek és csőkötések bemutatása, ábrázolásai.
Ismerje a jelképes ábrázolásokat, és legyen képes
értelmezni és alkalmazni azokat alkatrészrajzokon és
összeállítási rajzokon:
− a csavarmenetek és csavarok jelképes
ábrázolása,
− az orsómenet és anyamenet jelölése,
− a csavarmenetek méretmegadása,
− a gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai,
− a fogazott alkatrészek jelképes ábrázolásai,
− a fogazatok jellemző adatai, méretei,
− csővezetékek rajzjelei.
Ismerje a műhelyrajzok és a technológiai rajzok fajtáit
és jellemzőit, követelményeit.
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Tudja a rajzkészítési és rajzszámozási rendszereket.
2.3.

Géprajzi ismeretek

2.4.

Gépészeti alapmérések

Ismerje az egyszerű gépészeti műszaki rajzokat.
Ismerje az egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek,
művelet-, illetve szerelési terveit.
Tudja a technológiai sorrend fogalmát, tartalmát.
Tudja a technológiai jellegű rajzok készítésének
szabályait (dokumentációkészítés, technológiai elemek
rajzjelei, ábrázolási szabályai).
Tudja értelmezni a gépek kinematikai ábráit,
fordulatszám és erőfolyam ábráit.
Tudja a gépészeti alapmérések alapfogalmait:
− a mérés, ellenőrzés fogalmát,
− a mérés folyamatát,
− a mérési módszereket,
− a mértékegységeket,
− a tűrést, az illesztést.
Ismerje a mérési dokumentumokat:
− a mérési utasítást,
− a mérési jegyzőkönyvet,
− a műszaki rajzok készítésének lépéseit,
olvasását, értelmezését.
Ismerje a mérés eszközeit:
− a mérőeszközök csoportosítását,
− az értékmutató műszerek kijelző elemeit,
− a mérőeszközök (műszerek) metrológiai
jellemzőit,
− a mérőeszközök kiválasztásának szempontjait,
− a mérési segédeszközöket.
Ismerje a mérési hibákat, azok csoportosítását,
keletkezését, megelőzését.
Legyen képes bemutatni
 a hosszméretek mérését, ellenőrzését,
− a hosszmérés eszközeinek csoportosítását,
− az egyszerű hosszúságmérő eszközöket,
− az egyértékű mértékeket,
− a tolómérőt,
− a mikrométert,
− a passzamétert,
− a mérőórát,
− a finomtapintókat,
− az optikai hosszmérő-eszközöket.
Ismerje a szögek mérését és ellenőrzését:
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2.5.

Anyagismeret

− a szögmértékeket,
− a mozgószáras szögmérőket,
− a szögmérést közvetett eljárással,
− a szögmérést optikai úton,
− a szintezőket,
− a kúpszögmérést.
Tudja az alak- és helyzetpontosság mérését,
ellenőrzését.
Tudja a felületi érdesség ellenőrzését, mérését.
Ismerje
 az anyagok mikroszerkezetét,
 a mikroszerkezet és a tulajdonságok
kapcsolatát,
− a fémes kötésű anyagok tulajdonságait.
Tudja
 az ipari anyagok csoportosítását,
− alkalmazásuk szerint,
− a halmazállapotuk szerint,
− az eredetük szerint,
− felhasználás szerint.
Tudja
 az anyagok tulajdonságait,
− a fizikai tulajdonságokat,
− a kémiai tulajdonságokat,
− a mechanikai tulajdonságokat,
− a technológiai tulajdonságokat.
Tudja
 a fémek és az ötvözetek tulajdonságait,
− a színfémek (tiszta fémek) tulajdonságait,
− a színfémek előfordulását,
− a színfémek előállítását,
− a színfémek kristályosodását,
− az ötvözetek kristályosodását,
− az egyensúlyi diagramokat,
− a Fe-C diagramot, Fe-Fe3C diagramot és az
ikerdiagramot.
Ismerje az ipari vasötvözeteket:
− az acélok és az öntöttvasak csoportosítását,
felhasználási területeiket,
− a hűtési sebesség hatását az acélok
szövetszerkezetére, tulajdonságaira,
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− az ötvözőelemek hatását az acélok
szövetszerkezetére, tulajdonságaira,
− a legfontosabb acélfajták alkalmazási területeit,
kiválasztás szempontjait.
Ismerje a nem vasalapú fémes szerkezeti anyagokat:
− a könnyűfémeket és ötvözeteiket (alumínium,
magnézium, titán),
− a nehézfémeket és ötvözeteiket (fekete fémeket
és ötvözeteiket: nikkel, szilícium, mangán,
króm, volfrám, vanádium; színesfémeket és
ötvözeteiket: réz, ón, ólom, horgany).
Ismerje a kerámiákat:
− a hagyományos kristályos oxidkerámiákat
(szilikátkerámiákat),
− az üveget,
− a műszaki kerámiákat.
Ismerje a kompozitokat.
Ismerje a szinterelt szerkezeti anyagokat.
Ismerje
 a szerves ipari anyagokat,
− a fát és ipari felhasználását,
− a papírt és ipari felhasználását,
− a gumit és ipari felhasználását,
− a szálasanyagokat és ipari felhasználásukat,
− a bőrt és ipari felhasználásukat,
− a műanyagokat (természetes alapú
műanyagokat, mesterséges alapú műanyagokat)
és a műanyagok feldolgozási technológiáit.
Ismerje az ipari segédanyagokat:
− a kenőanyagokat,
− a hő-, hangszigetelő anyagokat, tűzálló
anyagokat, tömítőanyagokat,
− csapágyanyagokat.
Ismerje a korrózió elleni védelmet:
− a korrózió fajtáit,
− a korrózió elleni védekezés módjait.
Tudja
− a hőkezelés fogalmát, feladatát, célját,
− a hőkezelés szakaszait,
− a hőkezelés csoportosítását.
Tudja az ipari vasötvözetek hőkezeléseit:
- az acélok hőkezeléseit:
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2.6.

Anyagvizsgálat

- a teljes keresztmetszetű hőkezeléseket:
- egyneműsítő hőkezelések:
feszültségcsökkentés, újrakristályosítás,
lágyítás, diffúziós izzítás,
- keményítő hőkezelések: martenzites
(közönséges) edzés, különleges edzés,
- szívósságfokozó hőkezelések: nemesítés,
normalizálás, patentírozás.
- a felületi hőkezeléseket:
- összetételt nem változtató módszerek:
lángedzés, indukciós edzés, mártóedzés,
- összetételt változtató: betétedzés,
nitridálás, egyéb termokémiai kezelések.
- az öntészeti vasak hőkezeléseit:
- a szürkevas hőkezeléseit: feszültségcsökkentő
izzítás, lágyítás, keményítő hőkezelések,
szívósságfokozó hőkezelések
- a fehérvas hőkezelése: temperálás (fekete,
fehér).
Tudja az anyaghibákat feltáró vizsgálatokat:
− a jellegzetes hibákat,
− a hibakimutatás lehetőségeit,
− a darab felületén lévő hibák kimutatására
alkalmasakat:
- vizuális megfigyelést,
- mágneses repedés vizsgálatot,
- penetráló folyadékos vizsgálatot,
− a belső hibák kimutatására alkalmasakat:
- röntgen vizsgálatot,
- γ sugárzó izotópos vizsgálatot,
- ultrahangos vizsgálatot.
Ismerje a metallográfiai, fémtani vizsgálatokat:
− a nem fémes zárványok meghatározását
acélokban:
- lépcsős próbát,
- kéktöret próbát,
− a Baumann féle kénlenyomatot,
− a maratásos vizsgálatokat,
− az edzett töretpróbát.
Tudja a mechanikai tulajdonságok vizsgálatát:
− a szilárdsági vizsgálatokat és az azokkal
meghatározható jellemzőket, a vizsgálatok
jegyzőkönyvezését (legyen képes ezekkel
kapcsolatos számításokat elvégezni, a velük
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2.7.

Anyagjelölések

kapcsolatos diagramokat értelmezni):
- szakítóvizsgálat,
- nyomóvizsgálat,
- hajlító vizsgálat,
- ütve-hajlító vizsgálat,
− a keménységméréseket és az azokkal
meghatározható jellemzőket, a vizsgálatok
jegyzőkönyvezését (legyen képes ezekkel
kapcsolatos számításokat elvégezni, a velük
kapcsolatos diagramokat értelmezni):
- statikus vizsgálatokat (Brinell-féle, Vickersféle, Rockwell-féle),
- dinamikus vizsgálatokat (Poldi-féle, Shore
féle).
Tudja a technológiai tulajdonságok vizsgálatát és az
azokkal meghatározható jellemzőket:
− melegalakíthatósági vizsgálatok,
− hidegalakíthatósági vizsgálatok,
− mélyhúzás,
− csészehúzás,
− huzalok csavaró vizsgálat,
− hajlító vizsgálat,
− hajtogató vizsgálat,
− fémcsövek alakíthatóságának vizsgálat,
− edzhetőségi vizsgálat.
Tudja a szabvány fogalmát, a magyar és a nemzetközi
szabványok jelölését.
Ismerje a szabványok, műszaki táblázatok,
gyártmánykatalógusok értelmezését, használatát.
Tudja az ötvözők és szennyezők hatását az acélok
tulajdonságaira.
Tudja az acélok és a vas- és acélöntvények
osztályozását és jelöléseit a MSZ és EN szerint.
Ismerje:
− az alumínium ötvöző anyagait, ötvözeteinek
osztályozását és jelöléseit az MSZ és EN
szerint,
− a réz ötvöző anyagait, ötvözeteinek
osztályozását és jelöléseit az MSZ és EN
szerint,
− az ón, ólom és a horgany ötvöző anyagait,
ötvözeteinek osztályozását és jelöléseit az MSZ
és EN szerint.
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2.8.

Gépészeti szerelés

2.9.

Kézi forgácsolás

Tudja a szerelési dokumentációk összeállításait:
 a szerelési családfa felépítését, elemeit,
 a szerelési vázlatot,
 a szerelési módszereket,
 a szerelési tervek készítését,
 a szerelési sorrendtervet,
 a szerelési művelettervet,
 a szerelés szervezését,
 a szerelési műveleti utasítást,
 a gyártási és a szerelési költségek kapcsolatát,
 a gyártásra, szerelési és javítási technológiára
vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi utasítások előírásait.
Tudja a szerelés során alkalmazott kötő gépelemeket,
gépipari kötéseket:
 a sajtolókötést,
 a zsugorkötést,
 az anyaggal- és alakkal záró kötéseket,
 a csavarkötést.
Ismerje a szerelés gépeit,
Tudja a gépelemek szerelésének technológiáit:
 a gördülőcsapágyak fel- és leszerelését
tengelyvégre, tengelyvégről és csapágyházba,
csapágyházból,
 az ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel- és
leszerelését, reteszek illesztését,
 a hengeres fogaskerekek és kúpkerekek
szerelését,
 a tengelykapcsolók és kilincsművek szerelését,
javítását,
 a gépek, gépegységek, szerkezetek szerelését,
javítását,
 a szerelésnél és javításánál alkalmazott
szerszámokat, készülékeket és műszereket.
Tudja az előrajzolás célját, szerszámait, az előrajzolás
(síkbeli, térbeli) folyamatát.
Ismerje a kézi forgácsoló műveleteket (darabolás,
hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,
süllyesztés, dörzsárazás, hántolás, csiszolás,
menetvágás, menetfúrás).
Ismerje az egyengetés célját, szerszámait, eszközeit,
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2.10. Gépi forgácsolás I.

gépeit, a különböző profilok egyengetését.
Ismerje a forgács nélküli alakítási technológiák
alkalmazását, az alkalmazott gépeket, eszközöket,
szerszámokat.
Ismerje a darabolás szerszámait, műveleteit.
Ismerje a vágást és nyírást egyenes és görbe vonal
mentén.
Ismerje a kézi és gépi fűrészelést.
Ismerje a lemezhajlítást.
Ismerje a peremezést.
Ismerje a domborítást, ívelést.
Ismerje a megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti
szakmákban használatos anyagokat.
Ismerje az alkatrészek illesztését:
– reszeléssel,
– dörzsárazással,
– csiszolással.
Ismerje a hántolás, dörzsárazás szerszámait, eszközeit.
Ismerje a csiszoló és polírozó anyagokat, szerszámokat
és gépeket.
Tudja a gépi forgácsolás
– alapfogalmait,
– módjait,
– alapeljárások gépeit,
– szerszámait és azok élgeometriáját,
– mozgásviszonyait,
– forgácsképződés mechanizmusát,
– technológiai adatainak meghatározását,
– a forgácsolási paraméterek közötti
összefüggéseket,
– a gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályait.
Tudja
– az esztergálás technológiáját,
– a munkafolyamat mozgásviszonyait,
– az esztergagép felépítését (egyetemes, revolver,
automata esztergák), szerszámait,
– a munkadarab befogását,
– a hűtés és a kenés megoldásait.
Ismerje az esztergakések fajtáit, részeit, élszögeit,
befogásukat, élezését, mérését, ellenőrzését.
Ismerje a jellegzetes esztergálási műveleteket:
– hosszesztergálást,
– síkesztergálást,
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2.11. Gépi forgácsolás II.

2.12. Műszaki mechanika

– kúpesztergálást.
Tudja a gyalulás, vésés technológiáját, szerszámait, a
haránt- és hosszgyalugépek felépítését, működését.
Ismerje a marás
– technológiáját (palástmarás, homlokmarás,
síkmarás), a munkafolyamat mozgásviszonyait,
– gépeinek felépítését, működését.
Képes legyen elvégezni egyszerűbb forgácsolástechnológiai számításokat elvégezni esztergálás, marás,
gyalulás és vésés témakörben.
Tudja köszörülés technológiáját (palástköszörülés,
síkköszörülés, furatköszörülés), a munkafolyamat
mozgásviszonyait.
Ismerje a köszörűszerszámok kialakítását.
Ismerje a köszörűgépek felépítését, működését.
Ismerje a munkadarab felfogását köszörüléshez.
Tudja a fúrás, furatmegmunkálás technológiáját, a
munkafolyamat mozgásviszonyait.
Ismerje a fúrógépek szerkezeti felépítését, működését.
Ismerje a fúrás, menetfúrás, dörzsárazás szerszámait.
Ismerje a fúrás során alkalmazott hűtési és kenési
módokat.
Képes legyen elvégezni egyszerűbb forgácsolástechnológiai számításokat elvégezni köszörülés és
fúrás témakörben.
Tudja a statika alapfogalmait, alaptételeit és
szerkesztési, illetve számítási eljárásait:
– az erőket, erőrendszereket,
– az eredő, egyensúlyozó erő fogalmát,
– az erő forgatónyomatékát, a nyomatéki tételt és
alkalmazását,
– az erőpár fogalmát, erő áthelyezés módszerét,
– a statika alaptételeit, azok alkalmazását,
– a közös hatásvonalú, a párhuzamos és a közös
pontban metsződő síkbeli erőrendszer eredőjét.
Legyen képes a statikai alapismeretekkel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani szerkesztéssel és
számítással.
Ismerje az egyensúlyi szerkezeteket:
– az egyensúly szerkesztési és számítási
feltételeit,
– a szabadságfok, a kötöttség, a határozottság
fogalmát,
– a kényszereket és a bennük ébredő reakciókat.
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Legyen képes egyszerűbb kialakítású egyensúlyi
szerkezetekkel kapcsolatos feladatokat megoldani
szerkesztéssel és számítással.
Ismerje
 az egyszerű és összetett síkidomok
súlypontjának meghatározásának módszereit,
− az elsőrendű, statikai nyomatékot és
meghatározását.
Legyen képes súlypont-meghatározással kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani szerkesztéssel és
számítással.
Ismerje
 a statikailag határozott kéttámaszú, illetve egyik
végén befogott tartószerkezeteket,
− a tartók fajtáit, gerendatartók jellemzőit,
− a koncentrált erőkkel terhelt tartók reakcióit és
igénybevételi ábráit,
− állandó intenzitású megoszló terheléssel terhelt
tartók reakcióit és igénybevételi ábráit,
− a veszélyes keresztmetszet fogalmát és
jelentőségét.
Legyen képes a kéttámaszú, illetve egyik végén
befogott tartókkal kapcsolatos egyszerűbb feladatokat
megoldani szerkesztéssel és számítással.
Ismerje a szilárdságtan témakörét, az igénybevételi
módokat, a méretezési és ellenőrzési elveket,
módszereket.
Tudja
 az igénybevételek Wöhler féle osztályozását,
− az egyszerű és összetett igénybevétel fogalmát,
− a normál és csúsztató feszültség fogalmát,
− a határfeszültség, a biztonsági tényező és a
megengedett feszültség fogalmát,
− az egyes igénybevételek hatására ébredő
mechanikai feszültségek fajtáját és
meghatározásának módját,
− az egyes igénybevételek hatására bekövetkező
alakváltozások fajtáját és meghatározásának
módját,
− a normál és csúsztató feszültségek Hooke
törvényét, a rugalmassági és a csúsztató
rugalmassági tényezőt,
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− egyszerű síkidomok másodrendű, inercia
nyomatékait, keresztmetszeti tényezőit.
Legyen képes az igénybevételek hatására ébredő
feszültségekkel és alakváltozásokkal kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani számítással.
Ismerje
 a húzó és nyomó igénybevételt,
− az alakváltozást húzó és nyomó igénybevétel
esetén,
− a húzott rudak szilárdsági méretezését,
ellenőrzését,
− a nyomó igénybevételt, az alakváltozást nyomó
igénybevétel esetén,
− a nyomás különleges eseteit, a hőmérsékletváltozás okozta húzó-nyomó igénybevételeket,
a felületi és palástnyomást,
− a túlnyomás alatt álló hengeres tartályok, a
vékony falú hengeres tartályok és csővezetékek
méretezését.
Legyen képes a húzó és nyomó igénybevételekkel
kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani
számítással.
Ismerje a hajlító igénybevételt:
 a semleges szálak, a szélső szálak fogalmát,
 a hajlítás alapegyenletét,
 a feszültségmegoszlást a vizsgált
keresztmetszetben hajlító igénybevétel esetén,
 kéttámaszú és befogott tartók alakváltozásait
hajlító igénybevétel esetén,
 a méretezést, ellenőrzést, a terhelhetőséget
hajlító igénybevétel esetén.
Legyen képes a hajlító igénybevétellel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a nyíró igénybevételt:
 a tiszta nyírást,
 az alakváltozást nyíró igénybevétel esetén,
 a méretezést, ellenőrzést, terhelhetőséget nyíró
igénybevétel esetén,
 a hajlítással párosult nyírást.
Legyen képes a nyíró igénybevétellel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a csavaró igénybevételt:
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2.13. Gépelemek

a tiszta csavarást,
a csavaró feszültség meghatározását,
a csavarás alapegyenletét,
az alakváltozást csavaró igénybevétel esetén,
a méretezést, ellenőrzést, terhelhetőséget kör
keresztmetszetű tengelyek és vastag falú csövek
csavaró igénybevétele esetén.
Legyen képes a csavaró igénybevétellel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani számítással.
Tudja az összetett igénybevételt:
 az összetett igénybevétel fogalmát, fajtáit,
 az egyirányú összetett igénybevételt,
 a többirányú összetett igénybevételt.
Legyen képes az összetett igénybevétellel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat megoldani számítással.
Ismerje az anyagok kifáradását, az ismételt
igénybevételt a kifáradási jelenség okait, az
anyagfáradást okozó terheléseket.
Ismerje a gépészet területén alkalmazott oldható és
nem oldható kötési módokat.
Tudja a csavarokat és csavarkötéseket:
– a csavarok funkcióját és fajtáit,
– a menetprofilokat és a jellemző méreteket,
– az erőhatásokat és nyomatékokat a
csavarmenetekben,
– a csavarkötés meghúzási nyomatékszükségletét,
– mozgató orsók emelési nyomaték-szükségletét,
– a csavarok anyagát és gyártását,
– a csavarokat, csavaranyákat és
csavarbiztosításokat.
Legyen képes a csavarokkal és csavarkötésekkel
kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani
számítással.
Ismerje a csapszegeket, szegeket és a szabványos
rögzítőelemeket.
Ismerje a forgó alkatrészek oldható kötéseit:
– az ékkötéseket,
– a reteszkötéseket,
– a kúpos kötést,
– a bordás és profilos tengelykötéseket.
Legyen képes a forgó alkatrészek oldható kötéseivel
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kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani
számítással.
Ismerje a szegecseket és szegecskötéseket:
– a szegecskötés készítését és a szegecsfajtákat,
– a szegecsek igénybevételét és méretezését,
– a különleges szegecseket.
Legyen képes a szegecsekkel és szegecskötésekkel
kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani
számítással.
Tudja a sajtolt és zsugorkötéseket illesztési
előírásaikat.
Ismerje a ragasztott, forrasztott és hegesztett kötéseket.
Ismerje a tengelyeket:
– a tengelyek alkalmazását és szerkezeti
kialakítását,
– a géptengelyek és szerkezetek anyagait, az
anyagkiválasztás szempontjait,
– az álló és forgó tengelyek igénybevételét és
méretezését,
– a statikus méretezést hajlításra,
– a statikus méretezést csavaró igénybevételre,
– a statikus méretezést összetett igénybevételre,
– a tengelykialakítások gyártáshelyes
megoldásait, a feszültséggyűjtő kialakítások
csökkentésének lehetőségeit.
Legyen képes a tengelyekkel kapcsolatos egyszerűbb
feladatokat számítással megoldani.
Ismerje a tengelykapcsolókat:
– a tengelykapcsolók kiválasztásának általános
szempontjait,
– az erőzáró és alakzáró tengelykapcsolókat,
– a merev tengelykapcsolókat,
– a kiegyenlítő tengelykapcsolókat,
– a rugalmas tengelykapcsolókat,
– oldható kapcsolókat,
– a különleges tengelykapcsolókat.
Legyen képes a tengelykapcsolókkal kapcsolatos
egyszerűbb számítási feladatokat elvégezni.
Ismerje a sikló- és gördülőcsapágyakat:
– a csapágyazás szükségességét, a kiválasztás
szempontjait,
– a radiális, axiális és radiax csapágyazásokat,
– a Sribeck diagramot,
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– a siklócsapágyak súrlódási viszonyait és
kenését,
– a siklócsapágyak szerkezeti kialakítását és
anyagait,
– a gördülőcsapágyak fajtáit,
– a gördülőcsapágy-táblázatok használatát,
– a gördülőcsapágyak beépítését, illesztését és
kenését,
– a különleges gépiparban használatos
csapágyazásokat.
Legyen képes siklócsapágyakkal geometriai méretével
kapcsolatos feladatokat számítással megoldani,
gördülőcsapágyakat terhelés alapján táblázatból
kiválasztani.
Ismerje a tömítéseket:
– a tömítések feladatát,
– a nyugvó és mozgó tömítések fajtáit,
– a tömítések anyagait, beépítési módjait.
Ismerje a rugókat:
– a rugók feladatát, rugóállandó, rugómerevség
fogalmát,
– a rugókarakterisztikákat,
– a rugók fajtáit és igénybevételüket,
– a rugók anyagát és gyártását,
– a különleges rugókat.
Legyen képes a rugókkal kapcsolatos egyszerűbb
feladatokat megoldani számítással.
Legyen képes elvégezni adott terhelés és a
megengedett legnagyobb deformáció mértéke alapján a
laprugó szilárdsági méretezését.
Ismerje a lengéscsillapítókat: a lengéscsillapítók
feladatát, csoportosításukat.
Ismerje a fékeket:
– a fékek feladatát, csoportosításukat,
– az egy- és kétpofás fékeket,
– a szalagfékeket,
– a kúpos féket,
– a tárcsás féket,
– a lemezes fékeket,
– a fékek működtetési módjait.
Legyen képes a fékekkel kapcsolatos egyszerűbb
feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a fogaskerekeket:
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2.14. Hajtások

– fogaskerekek típusait, fajtáit,
– fogaskerekek jellemző részeit,
– az evolvenst mint fogprofilt, valamint az
evolvensek kapcsolódási jellegzetességeit,
– az alámetszést, határfogszámot,
– a modul fogalmát,
– az elemi, egyenes, hengeres külső és belső
fogazatot,
– a kompenzált, egyenes, hengeres külső
fogazatot,
– a fogaskerekek geometriai jellemzőinek
meghatározását,
– tönkremeneteli módokat,
– fogaskerekek anyagait,
– a fogaskerekek gyártását.
Legyen képes a fogaskerekekkel kapcsolatos
egyszerűbb feladatokat számítással megoldani.
Ismerje a csöveket és csőszerelvényeket:
– a csövek és csőszerelvények üzemviteli
paramétereit,
– a csövek anyagait és gyártását,
– a csőkötéseket és csőidomokat,
– a csővezetékek áramlástani és szilárdsági
méretezését,
– a csőszerelvényeket.
Legyen képes a csövekkel és csőszerelvényekkel
kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani
számítással.
Tudja a nyomatékszármaztató hajtásokat:
– a hajtástechnikai alapösszefüggéseket,
teljesítmény, nyomaték, fordulatszám
összefüggéseit,
– az áttétel fogalmát, kiszámításának módjait,
– a kényszerkapcsolatú hajtásokat, a kapcsolódás
feltételeit:
- a fogaskerékhajtást:
- az elemi, egyenes, hengeres külső és
belső fogazatú hajtást,
- a kompenzált, egyenes, hengeres külső
fogazatú hajtást,
- a hengeres csigahajtást,
- a lánchajtást,
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- a lánchajtás kialakítását, gépelemeit,
elrendezési megoldásait,
– a súrlódásos hajtásokat:
- párhuzamos tengelyű, hengeres külső és
belső dörzskerékhajtást,
- merőleges tengelyű hengeres
dörzskerékhajtást,
- laposszíj-hajtást,
- ékszíjhajtást,
– az ipari hajtóműveket:
- a feladatait, típusait,
- a fokozatos, illetve a fokozat nélküli
szabályozás lehetőségeit,
- a fokozati tényező fogalmát.
Legyen képes a hajtások méretezésével és a
hajtóművekkel kapcsolatos számításokat elvégezni.
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GÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EMELT SZINTEN
A gépészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a IX. Gépészet ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
- 54 863 01
- 54 521 03
- 54 523 04

Fegyverműszerész,
Gépgyártástechnológiai technikus,
Mechatronikai technikus.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
1.1. Kommunikáció szakmai
nyelven
1.2. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása,
értelmezése

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
történő alkalmazása.
A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése.
Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával.

2. Ismeretek helyén való alkalmazása
TÉMÁK
2.1 Ismeretek alkalmazása
2.2. Információforrások
kezelése

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
– Össze tudja kötni az elméletben elsajátított ismereteit a
gyakorlati alkalmazásokkal. Átlátja adott helyzetben a
témához kapcsolódó összefüggéseket.
– A kapott információkat rendszerezi, térben és időben
az adott feladatokhoz alkalmazni tudja.
3. Rendszerező képesség

TÉMÁK
3.1. Elvonatkoztatás képessége
3.2. Lényegkiemelés

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések
felismerése, alkalmazása.
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése. Információk szétválogatása
szakmai szempontok alapján.
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B) TÉMAKÖRÖK
1. Munkavédelem

TÉMAKÖRÖK
1.1. Munkabiztonság

1.2. Tűzvédelem

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a munkavédelem:
− célját, alapfogalmait, területeit,
− szervezeti és jogi kérdéseit.
Ismerje
− a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit,
− a munkahelyen alkalmazott
biztonsági
jelzéseket,
− a munkahelyi klíma tényezőit,
− a munkahelyek megvilágításával kapcsolatos
előírásokat,
− a színek kialakítását.
Ismerje
− a baleset és a munkabaleset fogalmát, fajtáit,
− a munkabalesetek bejelentését, nyilvántartását
és kivizsgálását.
Ismerje
− a veszélyforrások kialakulását,
− a foglalkozási ártalmak fajtáit,
− a kockázatelemzés fogalmait,
kockázatértékelést.
Ismerje
− az egyéni és kollektív védelmet,
− a személyi védőfelszerelésekkel szemben
támasztott követelményeket.
Ismerje a munkavédelmi oktatással kapcsolatos
előírásokat, annak dokumentálását.
Ismerje a kézi és gépi anyagmozgatást, az anyagtárolás
szabályait.
Ismerje a villamos berendezések üzemeltetésének
biztonsági szabályait.
Ismerje a munkaegészségüggyel kapcsolatos előírásokat.
Ismerje
− az égés feltételeit, az anyagok éghetőségét,
− a tűzveszélyességi osztályokat, tűzveszélyes
anyagokat,
− a tűzvédelmi szabályzatot,
− a tűzjelzés módjait, teendőket tűz esetén,
− a tűzoltás lehetőségeit, a tűzoltó eszközöket,
− a gépek, berendezések tűzvédelmi előírásait,
− a tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének
tűzvédelmi előírásait,
− a műszaki mentést.
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Ismerje
− a környezetvédelem területeit,
− a környezetszennyezés eseteit, fajtáit, a
védekezés lehetséges módjait,
− az épített környezet védelmét,
− a természetvédelmet,
− a víz jellemzőit, a vízszennyezést,
− a levegő jellemzőit, a levegőszennyezést,
− a globális felmelegedést és hatását a földi
életre,
− a hulladékok keletkezését, csoportosítását
eredetük, halmazállapotuk, illetve fajtájuk
szerint,
− a hulladékok kezelését, szelektív
összegyűjtését, tárolását,
− a hulladékok feldolgozását, újrahasznosítását,
végleges elhelyezését,
− a veszélyes hulladékok fogalmát,
megkülönböztetett kezelését, tárolását,
szállítását.

1.3. Környezetvédelem

2. Gépészeti alapozó feladatok

TÉMAKÖRÖK

2.1.

Műszaki dokumentációk

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a technológiai dokumentációk fogalmát,
tartalmát.
Ismerje a gépészeti technológiai dokumentációkat mint
információhordozókat, azok formai és tartalmi
követelményeit.
Ismerje a rajztechnikai alapszabványokat, előírásokat,
megoldásokat.
Ismerje a síkmértani szerkesztéseket, legyen képes
lemeztárgy szerkesztett rajzát elkészíteni.
Ismerje a sík- és térmértan közös alapfogalmait.
Ismerje a térmértan alaptételeit: illeszkedés,
merőlegesség, párhuzamosság, kitérő helyzet, metszés.
Ismerje az egy, kettő és három képsíkos képsíkrendszer
felépítését, fogalom- és jelölésrendszerét.
Ismerje a térelemeket és legyen képes azokat a
képsíkokon ábrázolni.
Ismerje az illeszkedés és metszés alapeseteit, a
láthatóság eldöntését.
Ismerje a valódi nagyság meghatározásának módszereit.
Ismerje az európai vetítési rendszert és a vetületrendet.
Ismerje a vetületi ábrázolás szabályrendszerét és legyen
képes ilyen ábrázolási módokra.
Ismerje a síklapú és görbelapú testeket és legyen képes
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2.2.

Szakrajz

ezeket ábrázolni.
Ismerje a forgástesteket.
Ismerje a síklapú és forgástestek síkmetszésével
létrejövő metszeti idomokat.
Legyen képes a síkmetszések szerkesztésére.
Ismerje a síklapokkal határolt testek felületi hálójának
szerkesztését.
Ismerje a forgástestek palástkiterítésének szerkesztését.
Ismerje az axonometrikus ábrázolást és legyen képes
ilyen ábrázolási módokra.
Ismerje a síklapú testek áthatását.
Ismerje a forgástestek áthatását.
Ismerje a síklapú test és forgástest áthatását.
Legyen képes áthatások szerkesztésére.
Ismerje fel az áthatásokat alkatrészrajzokon.
Ismerje az összeállítási és részletrajzokat.
Ismerje
− a metszet és a szelvény fogalmát,
 a metszet- és szelvényábrázolások formai
követelményrendszerét,
− a metszetek csoportosítását (egyszerű és
összetett metszetek),
 a különleges metszeti ábrázolásokat,
− a szelvények fajtáit és elhelyezési lehetőségeit a
rajzokon,
− a metszet és szelvény alkalmazásának
szabályait.
Legyen képes metszetek és szelvények ábrázolására.
Ismerje a géprajzi egyszerűsítéseket, különleges
ábrázolási módokat.
Ismerje
 a méretmegadás formai követelményrendszerét,
− a
mérethálózat
felépítését,
különleges
méretmegadásokat,
− a mérethálózat fogalmát, a méretek típusait,
− a mérethálózat felépítésének elveit.
Legyen képes alkatrészrajzokon mérethálózatot
készíteni.
Ismerje a felületi minőség fogalmát, a felület
egyenetlenségeit, a felületi érdesség és az
egyenetlenségmagasság kapcsolatát leíró összefüggést.
Ismerje a felületi érdesség geometriai jellemzőit és
tudja rajzvázlattal bemutatni azokat.
Ismerje és legyen képes alkalmazni a felületi minőség,
a felületkikészítés és a hőkezelés megadására szolgáló
rajzjeleket.
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2.3.

Géprajzi ismeretek

Ismerje, hogy milyen összefüggés van a tűrés előírása
és a felületi érdesség között.
Ismerje a tűrésezetlen méretek esetén alkalmazandó
pontosságra vonatkozó előírásokat.
Ismerje és alkalmazza a tűrések és illesztések
jelölésrendszerét.
Legyen képes tűréstáblázatok és számítások alapján
tűrés- és illesztési feladatok megoldására.
Ismerje az alak- és a helyzettűrések fajtáit és jelöléseit,
legyen képes azokat értelmezni, illetve megadni adott
alkatrészrajzon.
Ismerje a jelképes ábrázolásokat, és legyen képes
azokat alkalmazni alkatrészrajzokon és összeállítási
rajzokon:
− a csavarmenetek és csavarok jelképes
ábrázolását,
− az orsómenet és anyamenet jelölését,
− a csavarmenetek méretmegadását,
− a rugók ábrázolását,
− a bordás tengelykötést és ábrázolását,
− a gördülőcsapágyak ábrázolásának módjait,
− a hegesztett kötések ábrázolását,
− a hegesztési varratok jellemzőit, rajzjeleit,
− a hegesztett kötések rajzi jelöléseit,
méretmegadásait,
− a forrasztott és ragasztott kötések jelöléseit,
− a nem oldható kötések jelképes ábrázolásait,
− a fogazott alkatrészek jelképes ábrázolásait,
− fogazatok jellemző adatait, méreteit,
− a fogazott alkatrészek műhelyrajzának
követelményeit,
− csövek és csőkötések bemutatását, ábrázolásait,
− csővezetékek rajzjeleit.
Ismerje a munka tárgyára, céljára vonatkozó
rajzdokumentumokat.
Ismerje a műhelyrajzok és a technológiai rajzok fajtáit
és jellemzőit, követelményeit.
Ismerje a rajzkészítési és rajzszámozási rendszereket.
Ismerje a munkafolyamatokra, eszközökre,
technológiákra vonatkozó dokumentációkat.
Ismerje az egyszerű gépészeti műszaki rajzokat.
Ismerje az egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek,
művelet-, illetve szerelési terveit.
Ismerje a rendszerek rajzait, kapcsolási vázlatokat,
folyamatábrákat és folyamatrendszereket.
Ismerje a technológiai sorrend fogalmát, tartalmát.
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2.4.

Gépészeti alapmérések

Ismerje a technológiai jellegű rajzok készítésének
szabályait (dokumentációkészítés, technológiai elemek
rajzjelei, ábrázolási szabályai), és legyen képes ilyen
rajzokat készíteni.
Ismerje a kinematikai rajzok készítésének szabályait,
és legyen képes ilyen rajzokat készíteni.
Ismerje a gépek kinematikai ábráit (fordulatszám ábra,
erőfolyam ábra).
Ismerje a készülékek szerkezeti elemeit (ülékek,
tájolók, ütközők) és a készülékelemek szabványos
részeinek jelöléseit.
Ismerje a gépészeti alapmérések alapfogalmait:
− a mérés, ellenőrzés fogalmát,
− a mérés folyamatát,
− a mérési módszereket,
− a mértékegységeket,
− a tűrést, az illesztést.
Ismerje a mérési dokumentumokat:
− a mérési utasítást,
− a mérési jegyzőkönyvet,
− a műszaki rajzok készítésének lépéseit,
olvasását, értelmezését.
Ismerje a mérés eszközeit:
− a mérőeszközök csoportosítását,
− az értékmutató műszerek kijelző elemeit,
− a mérőeszközök (műszerek) metrológiai
jellemzőit,
− a mérőeszközök kiválasztásának szempontjait,
− a mérési segédeszközöket.
Ismerje a mérési hibákat:
− a mérési hibák csoportosítását,
− a mérési hibák keletkezését, megelőzését.
Ismerje
 a hosszméretek mérését, ellenőrzését,
− a hosszmérés eszközeinek csoportosítását,
− az egyszerű hosszúságmérő eszközöket,
− az egyértékű mértékeket,
− a tolómérőt,
− a mikrométert,
− a passzamétert,
− a mérőórát,
− a finomtapintókat,
− az optikai hosszmérő-eszközöket.
Ismerje a szögek mérését és ellenőrzését:
− a szögmértékeket,
−

a mozgószáras szögmérőket,
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−
−
−
−

2.5.

Anyagismeret

a szögmérést közvetett eljárással,
a szögmérést optikai úton,
a szintezőket,
a kúpszögmérést.

Ismerje az alak- és helyzetpontosság mérését,
ellenőrzését.
Ismerje a felületi érdesség ellenőrzését, mérését.
Ismerje
 az anyagok mikroszerkezetét,
− az elsődleges kémiai kötéseket,
− a másodlagos kémiai kötéseket.
Ismerje
 a mikroszerkezet és a tulajdonságok kapcsolatát,
− az ionkötésű anyagok tulajdonságait,
− a kovalens kötésű anyagok tulajdonságait,
− a fémes kötésű anyagok tulajdonságait,
− a másodlagos kémiai kötésű anyagok
tulajdonságait.
Ismerje
− az ipari anyagok csoportosítását alkalmazásuk
szerint, halmazállapotuk szerint, eredetük
szerint, felhasználásuk szerint,
− a szerkezeti anyagok csoportosítását a kötés
típusa szerint.
Ismerje
 az anyagok tulajdonságait,
− a fizikai tulajdonságokat,
− a kémiai tulajdonságokat,
− a mechanikai tulajdonságokat,
− a technológiai tulajdonságokat.
Ismerje
 a fémek és ötvözetek tulajdonságait,
− a színfémek (tiszta fémek) tulajdonságait,
− a színfémek előfordulását,
− a színfémek előállítását,
− a színfémek kristályosodását,
− az ötvözetek kristályosodását,
− az egyensúlyi diagramokat,
− a Fe-C diagramot, Fe-Fe3C diagramot és az
ikerdiagramot.
Ismerje az ipari vasötvözeteket:
− az acélok és öntöttvasak csoportosítását,
felhasználási területeiket,
− a hűtési sebesség hatását az acélok
szövetszerkezetére, tulajdonságaira,
− az ötvözőelemek hatását az acélok
szövetszerkezetére, tulajdonságaira,
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− a legfontosabb acélfajták alkalmazási területeit,
kiválasztás szempontjait.
Ismerje a nem vasalapú fémes szerkezeti anyagokat:
− a könnyűfémeket és ötvözeteiket (alumínium,
magnézium, titán),
− a nehézfémeket és ötvözeteiket (fekete fémeket
és ötvözeteiket: nikkel, szilícium, mangán,
króm, volfrám, vanádium; színesfémeket és
ötvözeteiket: réz, ón, ólom, horgany).
Ismerje a kerámiákat:
− a hagyományos kristályos oxidkerámiákat
(szilikátkerámiákat),
− az üveget,
− műszaki kerámiákat.
Ismerje a kompozitokat.
Ismerje a szinterelt szerkezeti anyagokat.
Ismerje
 a szerves ipari anyagokat,
− a fát és ipari felhasználását,
− a papírt és ipari felhasználását,
− a gumit és ipari felhasználását,
− a szálasanyagokat és ipari felhasználásukat,
− a bőrt és ipari felhasználásukat,
− a műanyagokat (természetes alapú
műanyagokat, mesterséges alapú műanyagokat)
és a műanyagok feldolgozási technológiáit.
Ismerje az ipari segédanyagokat:
− a kenőanyagokat,
− a hő-, hangszigetelő anyagokat, tűzálló
anyagokat, tömítőanyagokat,
− csapágyanyagokat.
Ismerje a korrózió elleni védelmet:
− a korrózió fajtáit,
− a korrózió elleni védekezés módjait.
Ismerje
− az anyagok hőtechnikai jellemzőit,
− a hőkezelés fogalmát, feladatát, célját,
− a hőkezelés szakaszait,
− a hőkezelés csoportosítását.
Ismerje az ipari vasötvözetek hőkezeléseit:
- az acélok hőkezeléseit:
−
−
−

teljes keresztmetszetű hőkezeléseket:
egyneműsítő hőkezelések: feszültségcsökkentés,
újrakristályosítás, lágyítás, diffúziós izzítás,
keményítő hőkezelések: martenzites (közönséges)
edzés, különleges edzés,
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−

szívósságfokozó hőkezelések: nemesítés,
normalizálás, patentírozás;
- felületi hőkezeléseket:
− összetételt nem változtató módszerek: lángedzés,
indukciós edzés, mártóedzés,
− összetételt változtató: betétedzés, nitridálás, egyéb
termokémiai kezelések;
- az öntészeti vasak hőkezeléseit:
− szürkevas hőkezeléseit: feszültségcsökkentő izzítás,
lágyítás, keményítő hőkezelések, szívósságfokozó
hőkezelések,
− fehérvas hőkezelése: temperálás (fekete, fehér).

Ismerje
 a színesfémek és ötvözeteik hőkezeléseit,
−

az újrakristályosító lágyítást, feszültségcsökkentést,
homogenizáló izzítást, nemesítést.

Ismerje
 a könnyűfémek és ötvözeteik hőkezeléseit,
−
−

2.6.

Anyagvizsgálat

a színalumínium hőkezeléseit,
az alumíniumötvözetek hőkezeléseit.

Ismerje az egyéb könnyűfémötvözet hőkezeléseit
(magnézium, titán ötvözetek).
Ismerje az anyaghibákat feltáró vizsgálatokat:
− a jellegzetes hibákat,
− a hibakimutatás lehetőségeit,
− a darab felületén lévő hibák kimutatására
alkalmasakat:
- vizuális megfigyelést,
- mágneses repedésvizsgálatot,
- penetráló folyadékos vizsgálatot,
− a belső hibák kimutatására alkalmasakat:
- röntgenvizsgálatot,
- γ sugárzó izotópos vizsgálatot,
- ultrahangos vizsgálatot,
− az anyagkeveredések kiszűrésére alkalmasakat:
- magnetoinduktív vagy az örvényáramos
vizsgálatot,
− repedéskeletkezés és -terjedés nyomon
követésére alkalmasokat:
- akusztikus emissziós vizsgálatokat.
Ismerje a tömörségvizsgálatokat.
Ismerje a metallográfiai, fémtani vizsgálatokat:
− a nem fémes zárványok meghatározását
acélokban:
- lépcsős próbát,
- kéktöret próbát,
− a Baumann-féle kénlemyomatot,
− a maratásos vizsgálatokat,
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− az edzett töretpróbát.
Ismerje a fizikai tulajdonságok vizsgálatát:
− a villamos vezetőképesség vizsgálatát,
− a mágneses tulajdonságok vizsgálatát.
Ismerje a kémiai tulajdonságok vizsgálatát:
− a nedves kémiai módszert,
− az emissziós színképelemzést,
− a karbontartalom meghatározását,
− a korróziós vizsgálatokat.
Ismerje a mechanikai tulajdonságok vizsgálatát:
− a szilárdsági vizsgálatokat és az azokkal
meghatározható jellemzőket, a vizsgálatok
jegyzőkönyvezését (legyen képes ezekkel
kapcsolatos számításokat elvégezni, a velük
kapcsolatos diagramokat értelmezni):
- szakítóvizsgálatot,
- nyomóvizsgálatot,
- hajlító vizsgálatot,
- hegesztett kötések vizsgálatát,
- csavaró vizsgálatot,
- nyíró vizsgálatot,
- ütve-hajlító vizsgálatot,
- fárasztó vizsgálatot,
- reológiai vizsgálatot;
− a keménységméréseket és az azokkal
meghatározható jellemzőket, a vizsgálatok
jegyzőkönyvezését (legyen képes ezekkel
kapcsolatos számításokat elvégezni, a velük
kapcsolatos diagramokat értelmezni):
- statikus vizsgálatokat (Brinell-féle, Vickersféle, Rockwell-féle),
- dinamikus vizsgálatokat (Poldi-féle, Shore
féle).
Ismerje a technológiai tulajdonságok vizsgálatát és az
azokkal meghatározható jellemzőket, a vizsgálatok
jegyzőkönyvezését (legyen képes ezekkel kapcsolatos
számításokat elvégezni, a velük kapcsolatos
diagramokat értelmezni):
− melegalakíthatósági vizsgálatokat,
− hidegalakíthatósági vizsgálatokat,
− mélyhúzást,
− csészehúzást,
− huzalok csavaró vizsgálatát,
− hajlító vizsgálatot,
− hajtogató vizsgálatot,
− fémcsövek alakíthatóságának vizsgálatát,
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−

2.7.

Anyagjelölések

2.8.

Gépészeti szerelés

edzhetőségi vizsgálatot.

Ismerje a szabvány fogalmát, a magyar és a
nemzetközi szabványok jelölését.
Ismerje a szabványok, műszaki táblázatok,
gyártmánykatalógusok értelmezését, használatát.
Ismerje az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági
szempontjait, az anyagok kikeresését táblázatokból és
szabványokból.
Ismerje az ötvözők és szennyezők hatását az acélok
tulajdonságaira.
Ismerje az acélok és a vas- és acélöntvények
osztályozását és jelöléseit a MSZ és EN szerint.
Ismerje:
− az alumínium ötvöző anyagait, ötvözeteinek
osztályozását és jelöléseit az MSZ és EN
szerint,
− a réz ötvöző anyagait, ötvözeteinek
osztályozását és jelöléseit az MSZ és EN
szerint,
− az ón, ólom és a horgany ötvöző anyagait,
ötvözeteinek osztályozását és jelöléseit az MSZ
és EN szerint.
Ismerje a szerelési dokumentációk összeállításait:
 a szerelési családfa felépítését, elemeit,
 a szerelési vázlatot,
 a szerelési módszereket,
 a szerelési tervek készítését,
 a szerelési sorrendtervet,
 a szerelési művelettervet,
 a szerelés szervezését,
 a szerelési műveleti utasítást,
 a szerelőüzemek tervezésének szempontjait,
 a gyártási és a szerelési költségek kapcsolatát,
 a gyártásra, szerelési és javítási technológiára
vonatkozó
munka-,
baleset-,
tűzés
környezetvédelmi utasítások előírásait,
 jellegzetes szerelési eljárások technológiája,
szerszám-, eszköz- és segédanyag-szükséglete,
alkalmazási területét.
Ismerje a szerelés során alkalmazott kötő gépelemeket,
gépipari kötéseket:
 a sajtolókötést,
 a zsugorkötést,
 az anyaggal és alakkal záró kötéseket,
 a csavarkötést.
Ismerje a kiegyensúlyozást, annak célját és fajtáit.
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2.9.

Kézi forgácsolás

Ismerje a szerelés gépeit.
Ismerje a gépelemek szerelésének technológiáit:
 a gördülőcsapágyak fel- és leszerelését
tengelyvégre, tengelyvégről és csapágyházba,
csapágyházból,
 az ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel- és
leszerelését, reteszek illesztését,
 a hengeres fogaskerekek és kúpkerekek
szerelését,
 a csigahajtómű szerelését, javítását,
 a tengelykapcsolók és kilincsművek szerelését,
javítását,
 a fogaskerekes hajtóművek szerelését, javítását,
 a gépek, gépegységek, szerkezetek szerelését,
javítását,
 a szerelésnél és javításánál alkalmazott
szerszámokat, készülékeket és műszereket,
 a szerelőmunkák minőségi ellenőrzését,
végellenőrzését.
Ismerje az előrajzolás célját, szerszámait, az előrajzolás
(síkbeli, térbeli) folyamatát.
Ismerje a kézi forgácsoló műveleteket (darabolás,
hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,
süllyesztés, dörzsárazás, hántolás, csiszolás,
menetvágás, menetfúrás).
Ismerje az egyengetés célját, szerszámait, eszközeit,
gépeit, a különböző profilok egyengetését.
Ismerje a forgács nélküli alakítási technológiák
alkalmazását, az alkalmazott gépeket, eszközöket,
szerszámokat.
Ismerje a darabolás szerszámait, műveleteit.
Ismerje a vágást és nyírást egyenes és görbe vonal
mentén.
Ismerje a kézi és gépi fűrészelést.
Ismerje a lemezhajlítást.
Ismerje a peremezést.
Ismerje a domborítást, ívelést.
Ismerje a megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti
szakmákban használatos anyagokat.
Ismerje az alkatrészek illesztését:
– reszeléssel,
– dörzsárazással,
– csiszolással.
Ismerje a hántolás, dörzsárazás szerszámait, eszközeit.
Ismerje a sík és ívelt felületek hántolását.
Ismerje a csiszoló és polírozó anyagokat, szerszámokat
és gépeket.
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2.10. Gépi forgácsolás I.

2.11. Gépi forgácsolás II.

Ismerje a gépi forgácsolás:
– alapfogalmait,
– módjait,
– alapeljárások gépeit,
– szerszámait és azok élgeometriáját,
– mozgásviszonyait,
– forgácsképződés mechanizmusát,
– technológiai adatainak meghatározását,
– a forgácsolási paraméterek közötti
összefüggéseket,
– a gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályait.
Legyen képes elvégezni forgácsolástechnológiai
számításokat.
Ismerje
– az esztergálás technológiáját,
– a munkafolyamat mozgásviszonyait,
– az esztergagép felépítését (egyetemes, revolver,
automata esztergák), szerszámait,
– munkadarab befogását,
– a hűtés és a kenés megoldásait.
Ismerje az esztergakések fajtáit, részeit, élszögeit,
befogásukat, élezését, mérését, ellenőrzését.
Ismerje a jellegzetes esztergálási műveleteket:
– hosszesztergálást,
– síkesztergálást,
– idomesztergálást,
– kúpesztergálást,
– menetesztergálást,
– alakesztergálást,
– rovátkolást, recézést.
Ismerje a gyalulás, vésés technológiáját, szerszámait, a
haránt- és hosszgyalugépek felépítését, működését.
Ismerje a marás
– technológiáját (palástmarás, homlokmarás,
síkmarás), a munkafolyamat mozgásviszonyait,
– gépeinek felépítését, működését.
Ismerje a köszörülés technológiáját (palástköszörülés,
síkköszörülés, furatköszörülés), a munkafolyamat
mozgásviszonyait.
Ismerje a köszörűszerszámok kialakítását.
Ismerje a köszörűgépek felépítését, működését.
Ismerje a munkadarab felfogását köszörüléshez.
Ismerje a fúrás, furatmegmunkálás technológiáját, a
munkafolyamat mozgásviszonyait.
Ismerje a fúrógépek szerkezeti felépítését, működését.
Ismerje a fúrás, menetfúrás, dörzsárazás szerszámait.
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2.12. Műszaki mechanika

Ismerje a fúrás során alkalmazott hűtési és kenési
módokat.
Ismerje a statika alapfogalmait, alaptételeit és
szerkesztési, illetve számítási eljárásait:
– az erőket, erőrendszereket,
– az eredő, egyensúlyozó erő fogalmát,
– az erő forgatónyomatékát, a nyomatéki tételt és
alkalmazását,
– az erőpár fogalmát, az erőáthelyezés módszerét,
– a statika alaptételeit, azok alkalmazását,
– a közös hatásvonalú, a párhuzamos és a közös
pontban metsződő síkbeli erőrendszer eredőjét.
Legyen képes a statikai alapismeretekkel kapcsolatos
feladatokat megoldani szerkesztéssel és számítással.
Ismerje az egyensúlyi szerkezeteket:
– az egyensúly szerkesztési és számítási
feltételeit,
– a szabadságfok, a kötöttség, a határozottság
fogalmát,
– a kényszereket és a bennük ébredő reakciókat.
Legyen képes az egyensúlyi szerkezetekkel
kapcsolatos feladatokat megoldani szerkesztéssel és
számítással.
Ismerje
 az egyszerű és összetett síkidomok súlypontja
meghatározásának módszereit,
− az elsőrendű, statikai nyomatékot és
meghatározását.
Legyen képes súlypont-meghatározással kapcsolatos
feladatokat megoldani szerkesztéssel és számítással.
Ismerje
 a statikailag határozott kéttámaszú, illetve egyik
végén befogott tartószerkezeteket,
− a tartók fajtáit, a gerendatartók jellemzőit,
− a koncentrált erőkkel terhelt tartók reakcióit és
igénybevételi ábráit,
− a megoszló terhelésű tartók reakcióit és
igénybevételi ábráit,
− a vegyes terhelésű tartók reakcióit és
igénybevételi ábráit,
− a veszélyes keresztmetszet fogalmát és
jelentőségét.
Legyen képes a kéttámaszú, illetve egyik végén
befogott tartókkal kapcsolatos feladatokat megoldani
szerkesztéssel és számítással.
Ismerje a szerkezetek stabilitását, legyen képes
kiszámolni a stabilitás mértékét.
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Ismerje a szilárdságtan témakörét, az igénybevételi
módokat, a méretezési és ellenőrzési elveket,
módszereket.
Ismerje
 az igénybevételek Wöhler-féle osztályozását,
− az egyszerű és összetett igénybevétel fogalmát,
− a normál és csúsztató feszültség fogalmát,
− a határfeszültség, a biztonsági tényező és a
megengedett feszültség fogalmát,
− az egyes igénybevételek hatására ébredő
mechanikai
feszültségek
fajtáját
és
meghatározásának módját,
− a feszültség eloszlásának eseteit,
− az egyes igénybevételek hatására bekövetkező
alakváltozások fajtáját és meghatározásának
módját,
− a normál és csúsztató feszültségek Hooke
törvényét, a rugalmassági és a csúsztató
rugalmassági tényezőt,
− egyszerű síkidomok másodrendű, inercia
nyomatékait, keresztmetszeti tényezőit,
− a párhuzamos tengelyek tételét,
− összetett síkidomok inercianyomatékának és
keresztmetszeti tényezőjének a meghatározási
módját,
− az inerciasugár fogalmát.
Legyen képes az igénybevételek hatására ébredő
feszültségekkel és alakváltozásokkal kapcsolatos
feladatokat megoldani számítással.
Ismerje
 a húzó és nyomó igénybevételt,
− az alakváltozást húzó és nyomó igénybevétel
esetén,
− a húzott rudak szilárdsági méretezését,
ellenőrzését,
− a nyomó igénybevételt, az alakváltozást nyomó
igénybevétel esetén,
− a nyomás különleges eseteit, a hőmérsékletváltozás okozta húzó-nyomó igénybevételeket, a
felületi és palástnyomást,
− a túlnyomás alatt álló hengeres tartályok, a
vékony falú hengeres tartályok és csővezetékek
méretezését,
− a kihajlás jelenségét.
Legyen képes a húzó és nyomó igénybevételekkel
kapcsolatos feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a hajlító igénybevételt:
 a semleges szálak, a szélső szálak fogalmát,
 a hajlítás alapegyenletét,
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 a
feszültségmegoszlást
a
vizsgált
keresztmetszetben hajlító igénybevétel esetén,
 kéttámaszú és befogott tartók alakváltozásait
hajlító igénybevétel esetén,
 a méretezést, ellenőrzést, a terhelhetőséget
hajlító igénybevétel esetén,
 az egyenszilárdságú tartókat.
Legyen képes a hajlító igénybevétellel kapcsolatos
feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a nyíró igénybevételt:
 a tiszta nyírást,
 az alakváltozást nyíró igénybevétel esetén,
 a méretezést, ellenőrzést, terhelhetőséget nyíró
igénybevétel esetén,
 a hajlítással párosult nyírást.
Legyen képes a nyíró igénybevétellel kapcsolatos
feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a csavaró igénybevételt:
 a tiszta csavarást,
 a csavaró feszültség meghatározását,
 a csavarás alapegyenletét,
 az alakváltozást csavaró igénybevétel esetén,
 a méretezést, ellenőrzést, terhelhetőséget kör
keresztmetszetű tengelyek és vastag falú csövek
csavaró igénybevétele esetén.
Legyen képes a csavaró igénybevétellel kapcsolatos
feladatokat megoldani számítással.
Ismerje az összetett igénybevételt:
 az összetett igénybevétel fogalmát, fajtáit,
 az egyirányú összetett igénybevételt,
 a többirányú összetett igénybevételt.
Legyen képes az összetett igénybevétellel kapcsolatos
feladatokat megoldani számítással.
Ismerje az anyagok kifáradását, az ismételt
igénybevételt:
 a kifáradási jelenség okait, az anyagfáradást
okozó terheléseket,
 a Smith-féle és a Haigh-féle biztonsági területek
szerkesztésének módszerét,
 a kifáradási határfeszültség meghatározásának
módszerét,
 a
jellegzetes
alkatrészek
méretezését
kifáradásra.
Legyen képes a megadott feszültség adatok alapján a
kifáradási biztonsági területek meghatározására
szerkesztéssel.
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2.13. Gépelemek

Ismerje a gépészet területén alkalmazott oldható és
nem oldható kötési módokat.
Ismerje a csavarokat és csavarkötéseket:
– a csavarok funkcióját és fajtáit,
– a menetprofilokat és a jellemző méreteket,
– az
erőhatásokat
és
nyomatékokat
a
csavarmenetekben,
– a
csavarkötés
meghúzási
nyomatékszükségletét,
– mozgató orsók emelési nyomatékszükségletét,
– a csavarok anyagát és gyártását,
– a
csavarokat,
csavaranyákat
és
csavarbiztosításokat.
Legyen képes a csavarokkal és csavarkötésekkel
kapcsolatos feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a csapszegeket, szegeket és rögzítőelemeket.
Ismerje a forgó alkatrészek oldható kötéseit:
– az ékkötéseket,
– a reteszkötéseket,
– a kúpos kötést,
– a bordás és profilos tengelykötéseket.
Legyen képes a forgó alkatrészek oldható kötéseivel
kapcsolatos feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a szegecseket és szegecskötéseket:
– a szegecskötés készítését és a szegecsfajtákat,
– a szegecsek igénybevételét és méretezését,
– a különleges szegecseket.
Legyen képes a szegecsekkel és szegecskötésekkel
kapcsolatos feladatokat megoldani számítással.
Ismerje a sajtolt és zsugorkötéseket:
– illesztési előírásaikat,
– a sajtolt és zsugorkötések számításait.
Ismerje a ragasztott, forrasztott és hegesztett kötéseket.
Legyen képes a ragasztott, forrasztott és hegesztett
kötések szilárdsági méretezését elvégezni.
Ismerje a tengelyeket:
– a tengelyek alkalmazását és szerkezeti
kialakítását,
– a géptengelyek és szerkezetek anyagait, az
anyagkiválasztás szempontjait,
– az álló- és forgótengelyek igénybevételét és
méretezését,
– a statikus méretezést hajlításra,
– a statikus méretezést csavaró igénybevételre,
– a statikus méretezést összetett igénybevételre,
– az ismétlődő igénybevételű tengelyeket,
– az
ismétlődő
igénybevételű
tengelyek
méretezésének módszereit,
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–

a
tengelykialakítások
gyártáshelyes
megoldásait, a feszültséggyűjtő kialakítások
csökkentésének lehetőségeit,
– a tengelyek kritikus fordulatszámát,
– a tengely kritikus hajlító-fordulatszámát,
– a tengely kritikus csavaró-fordulatszámát.
Legyen képes a tengelyekkel kapcsolatos feladatokat
számítással megoldani.
Ismerje a tengelykapcsolókat:
– a tengelykapcsolók kiválasztásának általános
szempontjait,
– az erőzáró és alakzáró tengelykapcsolókat,
– a merev tengelykapcsolókat,
– a kiegyenlítő tengelykapcsolókat,
– a rugalmas tengelykapcsolókat,
– oldható kapcsolókat,
– a különleges tengelykapcsolókat.
Legyen képes a tengelykapcsolókkal kapcsolatos
számítási feladatokat elvégezni.
Ismerje a sikló- és gördülőcsapágyakat:
– a csapágyazás szükségességét, a kiválasztás
szempontjait,
– a radiális, axiális és radiax csapágyazásokat,
– a Sribeck diagramot,
– a siklócsapágyak súrlódási viszonyait és
kenését,
– a siklócsapágyak szerkezeti kialakítását és
anyagait,
– a gördülőcsapágyak fajtáit,
– a gördülőcsapágy-táblázatok használatát,
– a gördülőcsapágyak beépítését, illesztését és
kenését,
– a
különleges
gépiparban
használatos
csapágyazásokat.
Legyen képes csapágyakkal kapcsolatos feladatokat
számítással megoldani.
Ismerje a tömítéseket:
– a tömítések feladatát,
– a nyugvó és mozgó tömítések fajtáit,
– a tömítések anyagait, beépítési módjait.
Ismerje a rugókat:
– a rugók feladatát, rugóállandó, rugómerevség
fogalmát,
– a rugókarakterisztikákat,
– a rugók fajtáit és igénybevételüket,
– a rugók anyagát és gyártását,
– a különleges rugókat.
Legyen képes a rugókkal kapcsolatos feladatokat
megoldani számítással.
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Ismerje a lengéscsillapítókat:
– a lengéscsillapítók feladatát, csoportosításukat.
Ismerje a fékeket:
– a fékek feladatát, csoportosításukat,
– az egy- és kétpofás fékeket,
– a szalagfékeket,
– a kúpos féket,
– a tárcsás féket,
– a lemezes fékeket,
– a fékek működtetési módjait.
Legyen képes a fékekkel kapcsolatos feladatokat
megoldani számítással.
Ismerje a fogaskerekeket:
– a fogaskerekek típusait, fajtáit,
– a fogaskerekek jellemző részeit,
– az evolvenst mint fogprofilt, valamint az
evolvensek kapcsolódási jellegzetességeit,
– a fogazat lefejtésének elvét,
– az alámetszést, határfogszámot,
– a modul fogalmát,
– az elemi, egyenes, hengeres külső és belső
fogazatot,
– a kompenzált, egyenes, hengeres külső és belső
fogazatot,
– az általános, egyenes, hengeres külső fogazást,
– az elemi, ferde, hengeres külső fogazatot,
– az elemi, egyenes kúpfogazatot,
– a fogaskerekek geometriai jellemzőinek
meghatározását,
– a tönkremeneteli módokat,
– a fogaskerekek anyagait,
– a fogaskerekek gyártását,
– a fogaskerekek mérését,
– a profilhiba mérését,
– a fogaskerekek szilárdsági méretezését.
Legyen képes a fogaskerekekkel kapcsolatos
feladatokat számítással megoldani.
Ismerje a csöveket és csőszerelvényeket:
– a csövek és csőszerelvények üzemviteli
paramétereit,
– a csövek anyagait és gyártását,
– a csőkötéseket és csőidomokat,
– a csővezetékek áramlástani és szilárdsági
méretezését,
– a csőszerelvényeket.
Legyen képes a csövekkel és csőszerelvényekkel
kapcsolatos feladatokat megoldani számítással.
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2.14. Hajtások

Ismerje a nyomatékszármaztató hajtásokat:
– a
hajtástechnikai
alapösszefüggéseket,
teljesítmény,
nyomaték,
fordulatszám
összefüggéseit,
– az áttétel fogalmát, kiszámításának módjait,
– a kényszerkapcsolatú hajtásokat, a kapcsolódás
feltételeit:
- a fogaskerékhajtást:
- az elemi, egyenes, hengeres külső és
belső fogazatú hajtást,
- a kompenzált, egyenes, hengeres külső
és belső fogazatú hajtást,
- az általános, egyenes, hengeres külső
fogazatú hajtást,
- az elemi, ferde, hengeres külső fogazatú
hajtást,
- az elemi, egyenes kúpfogazatú hajtást,
- a hengeres csigahajtást,
- a lánchajtást,
- a lánchajtás kialakítását, gépelemeit,
elrendezési megoldásait,
– a karmos és bütykös mechanizmusokat,
– a súrlódásos hajtásokat:
- a párhuzamos tengelyű, hengeres külső és
belső dörzskerékhajtást,
- a merőleges tengelyű hengeres
dörzskerékhajtást,
- a laposszíj-hajtást,
- az ékszíjhajtást,
– az ipari hajtóműveket:
- a feladatait, típusait,
- a fokozatos, illetve a fokozat nélküli
szabályozás lehetőségeit,
- a fokozati tényező fogalmát.
Legyen képes a hajtások méretezésével és a
hajtóművekkel kapcsolatos számításokat elvégezni.
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VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A vendéglátóipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXVII. Vendéglátóipar ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
54 811 01
Vendéglátásszervező-vendéglős.

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata
1.2. Kommunikáció szakmai
nyelven
1.3. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása

TÉMÁK
2.1. Elvonatkoztatás képessége
2.2. Lényegkiemelés

TÉMÁK
3.1. Konvertáló képesség
3.2. Logikai képesség
3.3. Kombinatív képesség

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
történő alkalmazása.
A téma pontos, lényegre törő kifejtése.
Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával.
2. Rendszerező képesség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések
felismerése.
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése.
3. Logikus gondolkodás
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A meglévő tudás alapján az új ismeretek megértése.
A meglévő információk közötti összefüggések
felismerése.
A meglévő információk alapján a lehetőségek
számbavétele.
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4. Gyakorlatias feladatelemzés képessége
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1.Az ismeretek alkalmazása a
gyakorlatban

Az elméleti ismeretek átültetése a gyakorlatba.

4.2. Gyakorlatias
problémamegoldás

Az esetlegesen felmerült szakmai gyakorlati
problémák megoldása az elméleti ismeretek
alkalmazásával.
5. Elemi számolási készség

TÉMÁK
5.1. Becslés

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A becslés képességével való rendelkezés.

5.2. Egyszerű számolási feladatok A gazdálkodáshoz kapcsolódó egyszerű számolási
elvégzése
feladatok végrehajtása.

B) TÉMAKÖRÖK
1. Vendéglátó gazdálkodás
TÉMAKÖRÖK
1.1. A gazdálkodás elemei

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a gazdálkodás alapjait, a gazdálkodás
környezetét és környezeti tényezőit. Legyen képes
bemutatni a gazdálkodás alapfogalmait, ezen belül a
szükségletet és igényt, a szükségletek csoportosítását,
jellemzőit, kielégítését, a gazdálkodás fogalmát és
körforgását.
Legyen tisztában a gazdálkodás piaci környezetével: a
piac fogalmával, formáinak csoportosításával és azok
jellemzésével, szereplőivel, tényezőivel (kereslet,
kínálat, ár) és azok kapcsolatával (piaci egyensúly).
Rendelkezzen a vállalkozás fogalmával, jellemzőivel,
környezetével, gazdálkodásának céljával, szereplőivel,
működésének feltételeivel kapcsolatos ismeretekkel.
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1.2. A vendéglátás alapjai

1.3. A vendéglátó üzletkörök és
üzlettípusok, azok tárgyi és
személyi feltételei

1.4. Adózási ismeretek

Ismerje a magyar vendéglátás történetét.
Legyen tisztában a vendéglátás fogalmával,
jellemzőivel, feladataival, gazdasági és társadalmi
jelentőségével, ágazati besorolásával.
Legyen képes bemutatni a vendéglátás fő
tevékenységeit, ezen belül a beszerzést, az áruátvétel
fajtáit, a raktározás jellemzőit, a termelés jellemzőit és
részfolyamatait, az értékesítés jellemzőit, folyamatát.
Tudja jellemezni a szolgáltatásokat, bemutatni azok
formáit.
Ismerje a vendéglátás kiegészítő tevékenységeit.
Legyen képes bemutatni a vendéglátó üzletköröket.
Tudja jellemezni a vendéglátó üzlettípusokat, az üzlet
kialakításának sajátosságait, jellemző választékát (ételés italkínálat, szolgáltatások), a választékközlés
eszközeit és vendégkörét.
Ismerje a vendéglátó üzletek tárgyi feltételeit, ezen
belül a helyiségeit, jellemző berendezéseit, felszerelési
tárgyait.
Legyen tisztában a vendéglátás személyi feltételeivel,
a munkakörökkel és az alkalmassági feltételekkel.
Ismerje az adó fogalmát, az adózás alapelveit, az
adóztatás funkcióit.
Legyen tisztában az adózással kapcsolatos
alapfogalmakkal, az adók csoportosításával, ismerje a
főbb adófajták jellemzőit (SZJA, ÁFA).
2. Szakmai számítások

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Alapvető ismeretek

Tudja alkalmazni az alapvető matematikai készségeket
(törtek, egyenletrendezés, arányos osztás,
feladatmegoldás, becslés).
Legyen tisztában és tudja alkalmazni a mértékegységátváltást, a kerekítés szabályait és a százalékszámítást.
2.2. Alapvető vendéglátó szakmai Tudja megoldani a tömegszámítással, a
számítások
veszteségszámítással és az anyaghányad-számítással
kapcsolatos feladatokat.
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2.3. A statisztika alapjai és a
viszonyszámok

2.4. Árképzés

2.5. Bevételszámítás

2.6. Készletgazdálkodás

2.7. Elszámoltatás
2.8. Létszám- és bérgazdálkodás

Rendelkezzen az alapvető statisztikai ismeretekkel,
ezen belül ismerje a statisztikai alapfogalmakat.
Tudja elemezni és értékelni az időbeli változás
mutatóit, kiszámolni a dinamikus viszonyszámokat
(bázis- és láncviszonyszám), a megoszlási
viszonyszámot, valamint a tervfeladat- és a
tervteljesítési viszonyszámot.
Legyen tisztában az árkialakítás szempontjaival, az áfa
szerepével az árképzésben (bruttó és nettó ár, áfa és
áfa-kulcs).
Ismerje a nettó és a bruttó ár fogalmát, valamint az áfa
kiszámításának módját.
Ismerje a termékek árkialakításának sajátosságait, a
vendéglátás árainak felépítését, tudja kiszámolni az
árképzéssel kapcsolatos mutatókat és felismerni a
köztük lévő összefüggéseket (haszonkulcs,
anyagfelhasználási-szint, árrés-szint).
Legyen tisztában az árengedmény-számítás
módszerével, azt alkalmazni is tudja.
Ismerje a bevétel fogalmát, fajtáit és csoportosítását, a
bevétel nagyságát és összetételét befolyásoló
tényezőket.
Ismerje a bevétel szerkezetét és szerkezetének elemeit
(anyagfelhasználás, árrés, nettó ár, bruttó ár).
Legyen tisztában a készletgazdálkodás fogalmával,
jellemzőivel.
Ismerje az átlagkészlet fogalmát, fajtáit,
kiszámításának módszereit.
Legye képes kiszámítani az áruforgalmi mérlegsort,
ismerje a készletgazdálkodási mutatókat (Fsn, Fsf).
Ismerje a leltározás fogalmát.
Ismerje a standolás: fogalmát, menetét, tudjon
standívet elkészíteni, kiszámolni, az eredményeket
értékelni.
Ismerje a munkaerő-gazdálkodás és a termelékenység
fogalmát, tudjon termelékenységet kiszámolni.
Ismerje a bérgazdálkodás fogalmát, a munkabért, az
átlagbért, a bérköltséget, valamint legyen képes
bérköltséget közteherrel kiszámolni.
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2.9. Jövedelmezőség

Ismerje a költség fogalmát, fajtáit.
Ismerje az eredmény fogalmát, legyen tisztában a
jövedelmezőségi tábla lényegével.
3. Marketing és kommunikáció a gyakorlatban

TÉMAKÖRÖK
3.1. A piac elemzésének
módszerei és az eredmények
gyakorlati alkalmazásának
lehetőségei a vendéglátásban

3.2. A marketing-mix
meghatározása

3.3. A marketingkommunikáció a
vendéglátásban

3.4. Viselkedéskultúra a
vendéglátásban

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a marketing fogalmát, kialakulását, fejlődési
szakaszait.
Legyen képes bemutatni a marketingtevékenység
részfolyamatait: a piacszegmentálás és a piaci
csoportok jellemzőit, a piackutatás módjait és azok
jellemzőit, a marketing-mix elemeit és jellemzőit, a
végrehajtást és az ellenőrzést.
Ismerje a különböző üzlettípusokra vonatkozó
piacszegmentálás sajátosságait.
Ismerje a szekunder és primer (megkérdezéses
vizsgálatok) adatgyűjtés lényegét.
Ismerje a SWOT-analízist.
Tudja bemutatni a termékfejlesztést a vendéglátásban.
Legyen képes a marketing-szempontú ár
meghatározására.
Ismerje az elosztási csatornákat.
Rendelkezzen a marketingkommunikáció eszközeivel
kapcsolatos ismeretekkel.
Ismerje a reklám fogalmát, feladatát, céljait, a
reklámüzenetet, a reklámeszköz fogalmát, csoportjait, a
reklámhordozó fogalmát, csoportjait, valamint a
vendéglátásban alkalmazott üzleten belüli és üzleten
kívüli reklámeszközöket és reklámhordozókat.
Ismerje a személyes eladás, a közönségkapcsolatok, az
eladásösztönzés fogalmát, eszközeit, valamint az egyéb
piacbefolyásoló eszközöket.
Ismerje a külső és a belső PR tényezőit és az arculati
elemeket.
Legyen tisztában az eladásösztönzés lehetőségeivel a
vendéglátásban.
Ismerje a személyes eladás módszereit és lehetőségeit a
vendéglátásban.
Ismerje és tudja alkalmazni a kommunikációs
kapcsolatok formáit, a kapcsolatfelvételt (köszönés,
bemutatkozás illetve bemutatás, megszólítás), a
kapcsolattartást (beszélgetés, ismertetés) és a kapcsolat
lezárását (elköszönés).
Ismerje a vendégtípusokat, ismereteit tudja hasznosítani
a gyakorlatban.
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Tudja alkalmazni a kommunikáció különböző formáit a
vendég és a dolgozó között.
4. Élelmiszerismeret
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Állati eredetű élelmiszerek

Tudja jellemezni az állati eredetű zsiradékokat (vaj,
sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati eredetű
olajak), ismerje azok felhasználását.
Tudja jellemezni a tejet, tejkészítményeket,
tejtermékeket (tej, túró, joghurt, sajt, vaj, ízesített
tejkészítmények, tejkonzervek, sűrített tej) ismerje azok
felhasználását. Legyen tisztában a tej és
tejkészítmények, tejtermékek tárolásával,
eltarthatóságával, vendéglátóipari felhasználásával.
Ismerje a tojás felépítését, összetételét, a tojássárgája és
a fehérje technológiai alkalmazását, a tojás minősítését.
Legyen tisztában a tojás tárolásával, eltarthatóságával, a
vendéglátóipari felhasználás lehetőségeivel.
Tudja jellemezni a húst és a húsipari termékeket,
ismerje azok táplálkozástani jelentőségét,
felhasználását. Ismerje a húsipari termékek
eltarthatóságát, tárolását és vendéglátóipari
felhasználását.
Tudja jellemezni a hús feldolgozóipar termékeit, legyen
képes azokat csoportosítani, minőségi követelményeit
bemutatni.
Legyen tisztában a baromfiipari termékekkel, vágott
baromfikkal, táplálkozástani jelentőségükkel,
felhasználási lehetőségeikkel. Ismerje a háziszárnyasok
(tyúk, liba, kacsa, pulyka) feldolgozását.
Tudja jellemezni a vadakat, ismerje azok felhasználási
lehetőségeit a vendéglátásban. Ismerje a vadhúsok
táplálkozástani jelentőségét, feldolgozását. Ismerje a
vadak csoportosítási lehetőségeit
Tudja jellemezni a halakat és a hidegvérűeket, ismerje
azok felhasználási lehetőségeit.
4.2. Növényi eredetű élelmiszerek Ismerje a növényi eredetű zsiradékokat és azok
felhasználási lehetőségeit.
Tudja meghatározni a zsírok, olajok fogalmát. Ismerje a
növényi olajok, zsírok jellemzőit, alapanyagait. Ismerje
az állati eredetű zsírok jellemzőit, a zsírok-olajok
minőségértékelésének szempontjait, a termékcsoport
áruinak minőségmegőrzési szabályait.
Tudja jellemezni a zöldségeket és gyümölcsöket,
ismerje azok felhasználási lehetőségeit,
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árutulajdonságait, minőségmegőrzési lehetőségeit,
forgalmazásuk szabályait.
Tudja jellemezni a gabona-, malom-, sütő- és tésztaipari
termékeket és felhasználási lehetőségeiket. Ismerje a
gabonafajtákat és alkalmazásukat az emberi
táplálkozásban. Tudja bemutatni a malomipari
műveletek termékeit, a száraztésztákat, a kenyeret és a
sütőipari fehértermékeket.
4.3. Édesítőszerek és édesipari
Tudja jellemezni a természetes- és a mesterséges
termékek, koffeintartalmú élvezeti édesítőszereket, a kakaóport, a csokoládétermékeket és
áruk
bevonó masszákat, valamint azok felhasználási
lehetőségeit.
Ismerje a kávéfajtákat, pörkölési módjait és a kávé
felhasználását.
Ismerje a teafajtákat, azok felhasználását.
Ismerje a fűszereket, az ízesítőanyagokat, a sót, az
4.4. Fűszerek, ízesítők,
ecetet, az adalékanyagokat és azok felhasználási
zamatosítók és állományjavítók
lehetőségeit.
Ismerje a természetes vizek, ásványvizek, gyógyvizek
4.5. Italok
fogalmát, szerepüket a táplálkozásban.
Legyen tisztában a gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök
élettani hatásával, alapanyagaikkal, a minőségi
követelményeikkel.
Tudja ismertetni a szénsavas üdítőitalok táplálkozástani
hatásait, minőségi követelményeiket,
minőségmegőrzési időtartamukat.
Tudja jellemezni az alkoholtartalmú italokat és azok
felhasználását, ismerje az alkohol élettani hatását, a
kulturált alkoholfogyasztás szabályait.
Ismerje hazánk borvidékeit, a borok fogalmát, a borok
minőségét meghatározó tényezőket, a borok típusait,
jellemzését, tárolását. Legyen képes bemutatni a
természetes és a szénsavas borokat.
Tudja ismertetni a pezsgő minőségi jellemzőit, fajtáit,
minőségi követelményeit, érzékszervi tulajdonságait,
választékát.
Ismerje a sört, a minőségét meghatározó tényezőket, a
sörök fő típusait.
Tudja jellemezni a szeszipari készítményeket, azok
minőségi követelményeit.
Ismerje a párlatok, likőrök fogalmát, csoportosítását.
Tudja jellemezni a pálinkát és minőségi
követelményeit.
4.6. Higiénia és fogyasztóvédelem Ismerje és tudja alkalmazni a konyha és a kapcsolódó
helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti,
minőségbiztosítási. munkavédelmi, környezetvédelmi
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és vagyonvédelmi szabályait.
Tudja bemutatni a legfontosabb fogyasztóvédelmi
szabályokat.
5. Termelés elmélete
TÉMAKÖRÖK
5.1. Üzemi ismeretek

5.2. Alapkészítmények

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a termelés helyiségeit, helyiségkapcsolatait,
gépeit, berendezéseit, eszközeit.
Legyen tisztában a termelés technológiai folyamataival
a beszerzéstől az értékesítésig.
Ismerje a magyar konyha jellemzőit.
Ismerje a konyhatechnológiai előkészítő- elkészítő és
befejező műveletek formáit, jellemzőit.
Ismerje a főzelékek, köretek fajtáit, jellemzőit,
készítésük folyamatát, felhasználási lehetőségüket.
Ismerje a saláták és öntetek fajtáit, jellemzőit,
készítésük folyamatát.
Ismerje a levesek, levesbetétek fajtáit, jellemzőit,
készítésük folyamatát.
Ismerje a mártások fajtáit, jellemzőit, készítésük
folyamatát.
Ismerje a meleg előételek fajtáit, jellemzőit, készítésük
folyamatát.
Ismerje a hideg előételek fajtáit, jellemzőit, készítésük
folyamatát.
6. Értékesítés elmélete

TÉMAKÖRÖK
6.1. Az értékesítés alapjai

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az értékesítés fajtáit, jellemzőit.
Legyen képes a gépek, berendezések, eszközök és
felszerelések használatával kapcsolatos szabályok
alkalmazására.
Ismerje az értékesítést előkészítő, végrehajtó és
befejező műveletek formáit, jellemzőit.
Legyen tisztában az értékesítés etikett és protokoll
szabályaival.
Tudja bemutatni a vendégtípusokat és alkalmazni a
legcélszerűbb bánásmódokat a vendégekkel.
Legyen képes a külföldi vendégek tájékoztatására és
tudja alkalmazni a legcélszerűbb bánásmódokat a
külföldi vendégekkel.
Ismerje a hazai és nemzetközi étkezési szokásokat,
valamint azok alkalmazási lehetőségeit.
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6.2. Az értékesítés higiéniája, üzleti Ismerje az áruk minőségi jellemzőinek meghatározási
lehetőségeit, az üzleti étel-, sütemény- és fagylaltárukezelés
választék bemutatásának, tálalásának szabályait az
eltarthatóság és a minőségmegóvás szempontjából.
Ismerje a sütemények, hidegkonyhai és egyéb
készítmények csomagolásának eszközeit, tudja
alkalmazni a csomagolás szabályait.
Legyen tisztában a hűtővitrinek, pultok rendezésének,
feltöltésének szabályaival, azok gyakorlati
alkalmazásával.
Tudja ismertetni és betartani az értékesítés és
kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti,
minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi
és vagyonvédelmi szabályait.
Ismerje az alkoholos és az alkoholmentes italok fajtáit,
6.3. Ételek, italok értékesítése
jellemzőit, készítésüket és értékesítésük folyamatát.
Ismerje a reggeli- és uzsonnaitalok fajtáit, jellemzőit,
tudja alkalmazni készítésük szabályait.
Ismerje és legyen képes alkalmazni a kávéfőzés, a
reggeli italok készítésének, kiszolgálásának és
felszolgálásának szabályait.
Tudja ismertetni és alkalmazni az italtárolás
szabályait, az italkészítés folyamatát.
Ismerje az árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának
elemeit, tudja alkalmazni a termékek ajánlásának
szabályait.
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VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EMELT SZINTEN
A vendéglátóipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXVII. Vendéglátóipar ágazat alábbi szakképesítésének
szakmai tartalmát veszi alapul:
Vendéglátásszervező-vendéglős.

- 54 811 01

A) KOMPETENCIÁK
1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
TÉMÁK
1.1. A szakmai fogalmak helyes
használata
1.2. Kommunikáció szakmai
nyelven
1.3. A szakmai fogalmakkal az
ismeretanyag bemutatása,
értelmezése

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon
történő alkalmazása.
A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése.
A téma pontos, szabatos, lényegre törő kifejtése.
Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával.
2. Rendszerező képesség

TÉMÁK
2.1. Elvonatkoztatás képessége

2.2. Lényegkiemelés

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések
felismerése, alkalmazása.
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok
megkülönböztetése.
Információk szétválogatása szakmai szempontok
alapján.
3. Logikus gondolkodás

TÉMÁK
3.1. Konvertáló képesség
3.2. Logikai képesség
3.3. Kombinatív képesség

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A meglévő tudás átalakításával új ismeretek
alkalmazása.
A meglévő információk közötti összefüggések
felismerése.
A meglévő információk alapján a lehetőségek
számbavétele.
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4. Gyakorlatias feladatelemzés képessége
TÉMÁK
4.1. Ismereteit alkalmazza a
gyakorlatban
4.2. Gyakorlatias
problémamegoldás

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Képes a különböző elméleti tantárgyaknál tanult
ismeretek gyakorlati alkalmazására.
Az esetlegesen felmerült szakmai gyakorlati problémát
az elméleti ismeretei alkalmazásával hatékonyan képes
megoldani.
5. Elemi számolási készség

TÉMÁK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Rendelkezzen a becslés képességével a gyors számolás
5.1. Becslés
és a gazdálkodási feladatok pontos elvégzése
érdekében.
5.2. Egyszerű számolási feladatok Legyen képes a gazdálkodáshoz kapcsolódó egyszerű
elvégzése
számolási feladatok végrehajtására.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Vendéglátó gazdálkodás

TÉMAKÖRÖK
1.1. A gazdálkodás elemei

1.2. A vendéglátás alapjai

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a gazdálkodás alapjait, a gazdálkodás
környezetét és környezeti tényezőit.
Tudja bemutatni a gazdálkodás alapfogalmait, ezen
belül a szükségletet és igényt, a szükségletek
csoportosítását, jellemzőit, kielégítését, a gazdálkodás
fogalmát és körforgását (a termelés fogalmát és a
termelés tényezőit, az elosztást, a cserét és formáit, a
fogyasztást és formáit, az újratermelést).
Legyen tisztában a gazdálkodás piaci környezetével: a
piac fogalmával, formáinak csoportosításával és azok
jellemzésével, szereplőivel, tényezőivel (kereslet,
kínálat, ár) és azok kapcsolatával (piaci egyensúly).
Legyen képes bemutatni a gazdálkodás alapegységeit,
ezen belül a háztartásokat és a vállalkozásokat.
Ismerje a vállalkozás fogalmát, jellemzőit, környezetét,
gazdálkodásának célját, szereplőit, működésének
feltételeit.
Ismerje a vendéglátás rövid történetét, a magyar
vendéglátás történetét, kiemelkedő személyiségeit.
Legyen tisztában a vendéglátás fogalmával,
jellemzőivel, feladataival, gazdasági és társadalmi
jelentőségével, ágazati besorolásával.
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1.3. A vendéglátó üzletkörök és
üzlettípusok, azok tárgyi és
személyi feltételei

1.4. Adózási ismeretek

1.5. Finanszírozás

Legyen képes bemutatni a vendéglátás fő
tevékenységeit, ezen belül a beszerzést, az áruátvétel
fajtáit, a raktározás jellemzőit, a termelés jellemzőit és
részfolyamatait, az értékesítés jellemzőit, folyamatát.
Tudja jellemezni a szolgáltatásokat, bemutatni azok
formáit.
Ismerje a vendéglátást kiegészítő tevékenységeit.
Legyen képes bemutatni a vendéglátó üzletköröket.
Tudja jellemezni a vendéglátó üzlettípusokat, az üzlet
kialakításának sajátosságait, jellemző választékát (ételés italkínálat, szolgáltatások), a választékközlés
eszközeit és vendégkörét.
Tudja bemutatni a vendéglátó üzletek tárgyi feltételeit,
ezen belül a helyiségeit, jellemző berendezéseit,
felszerelési tárgyait.
Ismerje a vendéglátás személyi feltételeit, a
munkaköröket, a munkaköri leírásokat és az
alkalmassági feltételeket.
Tudja jellemezni a központi költségvetést és az
államháztartást.
Ismerje az adó fogalmát, az adózás alapelveit, az
adóztatás funkcióit.
Legyen
tisztában
az
adózással
kapcsolatos
alapfogalmakkal, az adók csoportosításával, ismerje a
főbb adófajták jellemzőit (SZJA, ÁFA, jövedéki adó,
társasági adó, osztalékadó, helyi adók).
Ismerje a vállalkozás eszközeit és forrásait, ezen belül a
finanszírozási formákat, a pénzforgalom és a fizetési
kötelezettségek formáit, gyakorlati teendőit.
2. Szakmai számítások

TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Alapvető ismeretek

Tudja alkalmazni az alapvető matematikai készségeket
(törtek,
egyenletrendezés,
arányos
osztás,
feladatmegoldás, becslés).
Legyen tisztában és tudja alkalmazni a mértékegységátváltást, a kerekítés szabályait és a százalékszámítást.
2.2. Alapvető vendéglátó szakmai Tudja
megoldani
a
tömegszámítással,
a
számítások
veszteségszámítással és az anyaghányad-számítással
kapcsolatos feladatokat.
2.3. A statisztika alapjai és a
Rendelkezzen az alapvető statisztikai ismeretekkel,
viszonyszámok
ezen belül ismerje a statisztikai alapfogalmakat és a
statisztikai időszakokat.
Tudja elemezni és értékelni az időbeli változás
mutatóit, feltárni az összefüggéseket, kiszámolni a
dinamikus
viszonyszámokat
(bázisés
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2.4. Árképzés

2.5. Bevételszámítás

2.6. Készletgazdálkodás

2.7. Elszámoltatás
2.8. Létszám- és bérgazdálkodás

2.9. Jövedelmezőség

láncviszonyszám), a megoszlási viszonyszámot,
valamint a tervfeladat és a tervteljesítési
viszonyszámot.
Legyen tisztában az árkialakítás szempontjaival, az áfa
szerepével az árképzésben (bruttó és nettó ár, áfa és áfakulcs).
Ismerje a nettó és a bruttó ár fogalmát, valamint az áfa
kiszámításának módját.
Ismerje a termékek árkialakításának sajátosságait, a
vendéglátás árainak felépítését, tudja kiszámolni az
árképzéssel kapcsolatos mutatókat és felismerni a
köztük
lévő
összefüggéseket
(haszonkulcs,
anyagfelhasználási-szint, árrés-szint).
Legyen
tisztában
az
árengedmény-számítás
módszerével, azt alkalmazni is tudja.
Tudja ismertetni a bevétel fogalmát, fajtáit és
csoportosítását, a bevétel nagyságát és összetételét
befolyásoló tényezőket.
Ismerje a bevétel szerkezetét és szerkezetének elemeit
(anyagfelhasználás, árrés, nettó ár, bruttó ár).
Legyen tisztában a készletgazdálkodás fogalmával,
jellemzőivel.
Ismerje az átlagkészlet fogalmát, fajtáit, kiszámításának
módszereit.
Tudja kiszámítani az áruforgalmi mérlegsort, a
készletgazdálkodási mutatókat (Fsn, Fsf), valamint
legyen képes változásuk vizsgálatára.
Tudja bemutatni a leltározás fogalmát, a leltározás
bizonylatait, a leltározás menetét (előkészítés, elvégzés,
ellenőrzés, értékelés), a dolgozók leltárfelelősségét.
Ismerje a standolás fogalmát, menetét, tudjon standívet
elkészíteni, tudjon elszámoltatni.
Ismerje
a
munkaerő-gazdálkodás
és
a
létszámgazdálkodás fogalmát, a termelékenység
fogalmát, tudjon termelékenységet kiszámolni.
Ismerje a bérgazdálkodás fogalmát, legyen képes annak
elemzésére, tudjon munkabért, átlagbért, bérköltséget,
valamint bérköltséget közteherrel kiszámolni.
Ismerje a költség fogalmát, fajtáit és azok
csoportosítását.
Legyen tisztában a költséggazdálkodással és a
költségelemzéssel (költségszint).
Ismerje az eredmény fogalmát, az eredmény-kimutatás
menetét, a jövedelmezőségi táblát, legyen képes az
adózott és az adózatlan eredmény kiszámítására.
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3. Marketing és kommunikáció a gyakorlatban

TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. A piac elemzésének módszerei
és az eredmények gyakorlati
alkalmazásának lehetőségei a
vendéglátásban

Ismerje a marketing fogalmát, kialakulását, fejlődési
szakaszait.
Legyen tisztában a marketingorientáció lényegével.
Legyen képes bemutatni a marketingtevékenység
részfolyamatait: a piacszegmentálás és a piaci
csoportok jellemzőit, a piackutatás módjait és azok
jellemzőit, a marketing-mix elemeit és jellemzőit, a
végrehajtást és az ellenőrzést.
Ismerje a különböző üzlettípusokra vonatkozó
piacszegmentálás sajátosságait.
Ismerje és egyszerűbb feladatoknál tudja alkalmazni a
szekunder adatgyűjtést és feldolgozást.
Ismerje és egyszerűbb feladatoknál tudja alkalmazni a
primer adatgyűjtést (megkérdezéses vizsgálatok) és
feldolgozást.
Ismerje és egyszerűbb feladatoknál tudja alkalmazni a
SWOT-analízist.
3.2. A marketing-mix meghatározása Tudja bemutatni a termék és szolgáltatásfejlesztést a
vendéglátásban.
Legyen
képes
a
marketing-szempontú
ár
meghatározására.
Tudja bemutatni az elosztási csatornákat.
Ismerje a marketingkommunikáció eszközeit.
Ismerje a reklám feladatát, céljait, formáit, fogalmát, a
reklámüzenetet, a reklámeszköz fogalmát, csoportjait, a
reklámhordozó fogalmát, csoportjait, a vendéglátásban
alkalmazott üzleten belüli és üzleten kívüli
reklámeszközöket és reklámhordozókat.
Ismerje a személyes eladás, a közönségkapcsolatok, az
eladásösztönzés fogalmát, eszközeit, valamint az egyéb
piacbefolyásoló eszközöket.
3.3. A marketingkommunikáció a
Tudja bemutatni a külső és a belső reklámot, valamint a
vendéglátásban
DM-et.
Ismerje a külső és a belső PR tényezőit és az arculati
elemeket. Legyen képes javaslatot tenni egy
vendéglátóipari cég PR és arculati elemeire.
Legyen tisztában az eladásösztönzés lehetőségeivel a
vendéglátásban. Legyen képes javaslatot tenni egy
vendéglátóipari cég eladásösztönzési lehetőségeire.
Tudja alkalmazni a személyes eladás módszereit és
lehetőségeit a vendéglátásban.
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3.4. Viselkedéskultúra a
vendéglátásban

Ismerje és tudja alkalmazni a kommunikációs
kapcsolatok formáit, a kapcsolatfelvételt (köszönés,
bemutatkozás, illetve bemutatás, megszólítás), a
kapcsolattartást (beszélgetés, ismertetés) és a kapcsolat
lezárását (elköszönés).
Ismerje a személyiség- és vendégtípusokat, ismereteit
tudja hasznosítani a gyakorlatban.
Tudja alkalmazni a kommunikáció különböző formáit a
vendég és a dolgozó között.
4. Élelmiszerismeret

TÉMAKÖRÖK
4.1. Állati eredetű élelmiszerek

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja jellemezni az állati eredetű zsiradékokat (vaj,
sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati eredetű
olajak), ismerje azok felhasználását.
Tudja jellemezni a tejet, tejkészítményeket,
tejtermékeket (tej, túró, joghurt, sajt, vaj, ízesített
tejkészítmények, tejkonzervek, sűrített tej, stb.), ismerje
azok felhasználását. Legyen tisztában a tej és
tejkészítmények,
tejtermékek
tárolásával,
eltarthatóságával, vendéglátóipari felhasználásával.
Ismerje a tojás felépítését, összetételét, a tojássárgája és
a fehérje technológiai alkalmazását, a tojás minősítését.
Legyen tisztában a tojás tárolásával, eltarthatóságával,
a vendéglátóipari felhasználás lehetőségeivel.
Tudja jellemezni a húst és a húsipari termékeket,
ismerje
azok
táplálkozástani
jelentőségét,
felhasználását. Tudja jellemezni a tartós és nem tartós
húsipari termékeket, darabos árukat, vörös árukat,
pácolt, főtt, füstölt, szárított készítményeket. Ismerje a
húsipari termékek eltarthatóságát, tárolását és
vendéglátóipari felhasználását.
Ismerje a húsfeldolgozó-ipar nyersanyagait, az alap-,
segéd- és járulékos anyagokat.
Ismerje a hús feldolgozóipari műveleteit. Tudja
jellemezni a húsfeldolgozó-ipar termékeit, legyen képes
azokat csoportosítani, minőségi követelményeit
bemutatni.
Ismerje a hőkezeléssel és hőkezelés nélkül készült
töltelékes árukat, a darabos húskészítményeket,
étkezési szalonnákat, húskonzerveket.
Ismerje
a
halfeldolgozó-ipar
termékeit,
a
halkonzerveket.
Legyen tisztában a baromfiipari termékekkel, vágott
baromfikkal,
táplálkozástani
jelentőségükkel,
felhasználási lehetőségeikkel. Ismerje a háziszárnyasok
(tyúk, liba, kacsa, pulyka, stb.) feldolgozását. Legyen
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képes bemutatni a baromfihúsból készült húsipari
termékek tárolását, eltarthatóságát.
Tudja jellemezni a vadakat, ismerje azok felhasználási
lehetőségeit a vendéglátásban. Ismerje a vadhúsok
táplálkozástani jelentőségét, a vadhúsok kezelését,
feldolgozását. Tudja a vadakat csoportosítani.
Tudja jellemezni a halakat és a hidegvérűeket, ismerje
azok felhasználási lehetőségeit.
Tudja jellemezni az egyéb hidegvérű állatokat, ismerje
azok
táplálkozástani jelentőségét, felhasználási
lehetőségeit (halak, puhatestűek, rákok, kagylók,
étkezési csigák).

4.2. Növényi eredetű élelmiszerek

4.3. Édesítőszerek és édesipari
termékek, koffeintartalmú
élvezeti áruk

4.4. Fűszerek, ízesítők,
zamatosítók és
állományjavítók

Tudja jellemezni a növényi eredetű zsiradékokat,
ismerje azok felhasználási lehetőségeit.
Tudja meghatározni a zsírok, olajok fogalmát. Ismerje
a növényi olajok, zsírok jellemzőit, alapanyagait,
előállításuk fő lépéseit. Ismerje növényi eredetű zsírok
jellemzőit, előállításuk módját, a zsírok-olajok
minőségértékelésének szempontjait, a termékcsoport
áruinak minőségmegőrzési szabályait.
Tudja jellemezni a zöldségeket és gyümölcsöket,
ismerje azok felhasználási lehetőségeit, árurendszerét,
árutulajdonságait, minőségmegőrzési lehetőségeit,
forgalmazásuk szabályait.
Tudja jellemezni a gabona-, malom-, sütő- és tésztaipari
termékeket és felhasználási lehetőségeiket. Ismerje a
gabonafajtákat és alkalmazásukat az emberi
táplálkozásban. Tudja bemutatni a malomipari
műveleteket és azok termékeit, a száraztésztákat, a
kenyeret és a sütőipari fehértermékeket.
Tudja jellemezni a természetes- és a mesterséges
édesítőszereket, a kakaóport, a csokoládétermékeket és
bevonó masszákat, valamint azok felhasználási
lehetőségeit.
Ismerje a kávéfajtákat, a kávé feldolgozását, pörkölési
módjait és a kávé felhasználását.
Ismerje a teafajtákat, a tea feldolgozását, összetételét,
felhasználását.
Tudja jellemezni a fűszereket, az ízesítőanyagokat, a
sót, az ecetet, az adalékanyagokat, valamint az
ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagokat és
ismerje azok felhasználási lehetőségeit.
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Ismerje a természetes vizek, ásványvizek, gyógyvizek
fogalmát,
biológiai
hatásukat,
szerepüket
a
táplálkozásban.
Legyen tisztában a gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök
élettani
hatásával,
alapanyagaikkal,
minőségi
követelményeikkel.
Tudja ismertetni a szénsavas üdítőitalok táplálkozástani
hatásait, kereskedelmi jelentőségüket, minőségi
követelményeiket, minőségmegőrzési időtartamukat.
Tudja jellemezni az alkoholtartalmú italokat és azok
felhasználását, ismerje az alkohol élettani hatását, a
kulturált alkoholfogyasztás szabályait.
Ismerje hazánk borvidékeit, a borok fogalmát, a borok
minőségét meghatározó tényezőket, a borok típusait,
jellemzését, készítését, kezelését és gondozását,
palackozását, tárolását. Legyen képes bemutatni a
természetes és a szénsavas borokat.
Tudja ismertetni a pezsgő gyártását, minőségi
jellemzőit,
fajtáit,
minőségi
követelményeit,
érzékszervi tulajdonságait, választékát, palacktípusait.
Tudja jellemezni a sört, annak készítési módszerét, a
minőségét meghatározó tényezőket. Ismerje a sörök fő
típusait, a forgalomba hozatal feltételeit.
Tudja jellemezni a szeszipari készítményeket, a készítés
módjait, minőségi követelményeit, kereskedelmi
jelentőségüket.
Ismerje a párlatok, likőrök fogalmát, csoportosítását.
Tudja jellemezni a pálinkát, annak készítését, minőségi
követelményeit, kereskedelmi jelentőségét.
4.6. Higiénia és fogyasztóvédelem Ismerje és tudja alkalmazni a konyha és a hozzá
kapcsolódó helyiségek higiéniai, tűzrendészeti,
minőségbiztosítási. munkavédelmi, környezetvédelmi
és vagyonvédelmi szabályait.
Tudja bemutatni a hazai és EU-s fogyasztóvédelmi
szabályokat.
4.5. Italok

5.

TÉMAKÖRÖK

5.1. Üzemi ismeretek

5.2. Alapkészítmények I.

Termelés elmélete

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a termelés helyiségeit, helyiségkapcsolatait,
gépeit, berendezéseit, eszközeit.
Legyen tisztában a termelés technológiai folyamataival
a beszerzéstől az értékesítésig.
Tudja bemutatni a magyar konyha jellemzőit.
Ismerje a konyhatechnológiai előkészítő, elkészítő és
befejező műveletek formáit, jellemzőit.
Ismerje a főzelékek, köretek fajtáit, jellemzőit,
készítésük folyamatát, felhasználási lehetőségüket.
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5.3. Alapkészítmények II.

Ismerje a saláták és öntetek fajtáit, jellemzőit,
készítésük folyamatát.
Ismerje a levesek, levesbetétek fajtáit, jellemzőit,
készítésük folyamatát.
Ismerje a mártások fajtáit, jellemzőit, készítésük
folyamatát.
Ismerje a meleg előételek fajtáit, jellemzőit, készítésük
folyamatát.
Ismerje a hideg előételek fajtáit, jellemzőit, készítésük
folyamatát.
Ismerje a reggeli és uzsonna ételek és italok fajtáit,
készítésük folyamatát.
Ismerje a gyorséttermi ételek fajtáit, jellemzőit,
készítésük folyamatát.
6. Értékesítés elmélete

TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje az értékesítés fajtáit, jellemzőit.
Legyen képes a gépek, berendezések, eszközök és
felszerelések használatával kapcsolatos szabályok
alkalmazására.
Ismerje az értékesítést előkészítő, végrehajtó és
befejező műveletek formáit, jellemzőit.
Legyen tisztában az értékesítés etikett és protokoll
szabályaival.
Tudja bemutatni a vendégtípusokat, és tudja alkalmazni
a legcélszerűbb bánásmódot a vendégekkel.
Legyen képes a külföldi vendégek tájékoztatására, és
tudja alkalmazni a legcélszerűbb bánásmódot a külföldi
vendégekkel.
Ismerje a hazai és nemzetközi étkezési szokásokat, a
vallási előírásokat, valamint azok alkalmazási
lehetőségeit.
6.2. Az értékesítés higiéniája, üzleti Ismerje az áruk minőségi jellemzőinek meghatározási
árukezelés
lehetőségeit, az üzleti étel-, sütemény- és
fagylaltválaszték bemutatásának, tálalásának szabályait
az eltarthatóság és a minőségmegóvás szempontjából.
Ismerje a sütemények, hidegkonyhai és egyéb
készítmények csomagolásának eszközeit, tudja
alkalmazni azok szabályait.
Legyen tisztában a hűtővitrinek, pultok rendezésének,
feltöltésének
szabályaival,
azok
gyakorlati
alkalmazásával.
Tudja ismertetni és betartani az értékesítés és
kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti,
minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi
és vagyonvédelmi szabályait.
6.1. Az értékesítés alapjai
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6.3. Ételek, italok értékesítése

Ismerje az alkoholos és az alkoholmentes italok fajtáit,
jellemzőit, készítésüket és értékesítésük folyamatát.
Ismerje a reggeli- és uzsonnaitalok fajtáit, jellemzőit,
tudja alkalmazni készítésük szabályait.
Ismerje és legyen képes alkalmazni a kávéfőzés, a
reggeli italok készítésének, kiszolgálásának és
felszolgálásának szabályait.
Tudja ismertetni és alkalmazni az italtárolás szabályait,
az italkészítés folyamatát.
Ismerje az árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának
elemeit, tudja alkalmazni a termékek ajánlásának
szabályait.
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TESTNEVELÉS
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
A) Elméleti ismeretek
KÖZÉPSZINT
1. Az olimpiai mozgalom
- Az ókori és az újkori olimpiai játékok
létrejötte, célja, feladatai; magyar kialakulása, története; kiemelkedő
sportsikerek
események;
- olimpiai zászló, szimbólum, jelszó,
embléma, olimpiai láng;
- magyarok az olimpiai versenyeken,
magyar olimpiai bajnokok;
- magyar sikersportágak;
- paralimpiai játékok.

2. A harmonikus
testi fejlődés

A testi fejlődés rövid jellemzése
általános és középiskolás korban
(magasság, testsúly, mozgásos
cselekvések).

3. A testmozgás, a sport szerepe Tájékozottság bizonyítása az
az egészséges életmód
egészséges életmód kialakításához
kialakításában, és a személyiség szükséges alapvető
fejlesztésében
ismeretekben.
Az egészséges életmód összetevőinek
értelmezése: rendszeres testedzés,
optimális testsúly, aktív pihenés, testi
higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő
hasznos eltöltése, egészségkárosító
szokások (alkohol, dohányzás, drog)
hatásai és megelőzésük.
A testmozgás szerepe az érzelem- és
feszültségszabályozásban,
stresszkezelésben (mentális egészség).
4. A motoros képességek szerepe A motoros képességek értelmezése,
a teljesítményben
fejlesztési lehetőségei.
A pulzus fogalma, típusai, mérési
lehetőségei, összefüggése az
intenzitással.
Az erőfejlesztés szabályai.
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EMELT SZINT
- Az ókori és az újkori olimpiai játékok
kialakulása, története; kiemelkedő
események;
- olimpiai zászló, szimbólum, jelszó,
embléma, olimpiai láng;
- magyarok az olimpiai versenyeken,
magyar olimpiai bajnokok;
- magyar sikersportágak;
- paralimpiai játékok;
- NOB és a MOB szerepe az olimpiai
eszme ápolásában.
- Legfontosabb testméretek (magasság,
testsúly, testarányok) alakulása a fejlődés
során;
- a mozgásos cselekvések változása az
életkor függvényében;
- a serdülőkor testi és mozgásos
cselekvés fejlődésének specialitásai.
- A testnevelés és a sport
személyiségfejlesztő hatása;
- az egészséges életmód meghatározó
tényezői;
- szenvedélybetegségek veszélyei;
- az egyéni és a csapatsportok hatása a
személyiségfejlődésre;
- az „egészséges” közösség visszatartó
ereje;
- életre szóló sportolás lehetőségei.

- A motoros képességek jellemzése;
- fizikai teherbíró képesség;
- szellemi teherbíró képesség;
- edzettségi állapot mérésének
lehetősége;
- az egyes képességek és a sportágak
kapcsolata;
- egyszerű képességfejlesztő módszerek.
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5. Gimnasztikai
ismeretek

6. Atlétika

7. Torna

8. Zenés-táncos mozgásformák

9. Küzdősportok, önvédelem

10. Úszás

A bemelegítés szerepe és kritériumai.
A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés
órákon.
Gyakorlatok javaslata a testtartás
javítására és a különböző kondicionális
képességek fejlesztésére.
Nyújtó, lazító és erősítő hatású
gyakorlatok.
Légzőgyakorlatok.
A tanult atlétikai futó, ugró és dobó
versenyszámok ismerete és
végrehajtásuk
lényege.

- A gimnasztika gyakorlatok
felhasználása a testedzésben;
- gyakorlatok javaslata a testtartás
javítására és a különböző kondicionális
képességek fejlesztésére.

- Az atlétikai mozgásformák
csoportosítása;
- az atlétika mint előkészítő sportág;
- fizikai törvényszerűségek
érvényesülése az atlétika
versenyszámaiban;
- az atlétika mozgásanyagának
kapcsolata más sportágakkal;
- képességfejlesztés az atlétika
mozgásanyagával;
- magyarok az atlétika élvonalában.
A női és férfi tornaszerek és az azokon
- A női és férfi torna versenyszámai;
végrehajtható alapelemek ismertetése. A - a különböző szereken végrehajtható
legfontosabb baleset-megelőző
alapelemek és a legfontosabb baleseteljárások. Segítségadás gyakorlásnál.
megelőző eljárások;
- a tanult talaj- és szertornaelemek
technikai végrehajtásának és a
segítségnyújtás módjainak ismerete
- magyar tornászok a világ élvonalában;
kiemelkedő nemzetközi eredmények.
A zenés-táncos mozgásformák
- A ritmikus gimnasztika és az aerobik
egyikének ismertetése (pl. ritmikus
sportág bemutatása;
sportgimnasztika, aerobik, néptánc stb.). - az esztétikum szerepének megítélése a
zenés-táncos mozgásformákban;
- a versenygyakorlatok speciális
mozgásformái.
2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték
- A küzdősportok tanulásának szerepe az
ismertetése.
iskolai testnevelésben;
Egy küzdősport bemutatása, alapvető
- előkészítő küzdőjátékok
szabályainak ismertetése.
- páros és csoportos testnevelési játékok;
Küzdőjátékok. Alapvető esések,
- grundbirkózás és szabályai;
gurulások, tompítások jellemzése.
- magyarok a küzdősportolók a világ
élvonalában.
Az úszás jelentősége az ember életében, - Az úszás jelentősége az ember
szerepe az egészségtudatos, aktív
életében;
életvitelben.
- az úszás és a vízi sportok higiénéje;
Egy úszásnem ismertetése.
- úszásnemek és jellemzőik;
Az úszás higiéniájának ismerete.
- egy úszásnem technikai
végrehajtásának leírása;
- az úszás alapvető versenyszabályai;
- a szabadvízi és az uszodai úszás
különbségei;
- fizikai törvényszerűségek
érvényesülése az úszásban;
- a vízből mentés végrehajtása;
- kiemelkedő magyar nemzetközi
eredmények az úszósportban.
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11. Testnevelési és sportjátékok

12. Alternatív és szabadidős
mozgásrendszerek

Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással,
célfelületre történő továbbítással és az
összjátékkal kapcsolatos három
testnevelési játék ismertetése. Egy
választott sportjáték alapvető
szabályainak (pályaméretek, játékosok
száma, időszabályok, eredményszámítás,
a labdavezetésre, a támadásra és
védekezésre vonatkozó szabályok),
valamint alapvető technikai, taktikai
elemeinek bemutatása.
Személyes és társas folyamatok a
játéktevékenységben (asszertivitás,
sikerorientáltság, kooperáció).
Egy választott, alternatív, szabadidős,
természetben űzhető sportág
jellegzetességeinek és legfontosabb
szabályainak ismertetése (sí, kerékpár,
természetjárás, evezés, görkorcsolya
stb.)
Alapvető ismeretek a táborozások
előnyeiről.

- Egy választott sportjáték bemutatása,
szabályainak értelmezése;
- a sportjátékot előkészítő testnevelési
játékok;
- két sportág összehasonlítása szabályainak alapján (pályaméretek,
játékosszám, pontszerzés, időtartam,
csere, időkérés, technika, taktika stb.);
- magyarok a sportjátékokban; sikeres
labdajátékok.

- Egy választott, alternatív, szabadidős,
természetben űzhető sportág bemutatása:
sí, kerékpár, természetjárás, evezés,
kajakozás, görkorcsolya, gördeszka stb.;
- a választott sportág legfontosabb
technikai elemeinek és szabályainak
ismertetése;
- baleset-megelőzés;
- felszerelések, és azok karbantartása;
- a választott sportág népszerűsége,
elterjedése a világban; hazai ismertség;
eredmények;
- táborozási lehetőségek; alapvető
táborozási ismeretek.

B) Gyakorlati ismeretek
1. Gimnasztika

Lányok: kötélmászás állásból, teljes
magasságig mászókulcsolással. A teljes
feljutás ideje legfeljebb: 10 s.
Fiúk: függeszkedés állásból teljes
magasságig, legfeljebb: 9,7 s.
A szabadon összeállított, 48 ütemű
szabadgyakorlat bemutatása.

2. Atlétika

Egy futó-, egy ugró- és egy dobószám
választása kötelező.

Futások

- 60 m-es síkfutás;
- 2000 m-es síkfutás;
- Távolugrás választott technikával;
- Magasugrás választott technikával;
- Súlylökés;
- Kislabdahajítás.
Egyik futószám választása kötelező:
60 méteres síkfutás térdelőrajttal.
Lányok: legfeljebb 9,8 s.
Fiúk: legfeljebb 8,8 s.
2000 méteres síkfutás
Lányok: legfeljebb 10:30 perc.
Fiúk: legfeljebb 9:30 perc.
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Lányok: kötélmászás állásból, teljes
magasságig mászókulcsolással. A teljes
feljutás ideje legfeljebb: 9,7 s.
Fiúk: függeszkedés ülésből teljes
magasságig, legfeljebb: 9,7 s.
A mászókötél hossza: 5 méter.
Az adott iskolaévre érvényes kötelező 64
ütemű szabadgyakorlat bemutatása.
60 m-es síkfutás, 2000 m-es síkfutás;
egy választható dobószám
(kislabdahajítás, súlylökés, gerelyhajítás,
diszkoszvetés); egy választható
ugrószám (távol- vagy magasugrás)
technikailag elfogadott, teljesítménnyel
értékelt bemutatása.
60 méteres síkfutás térdelőrajttal.
Lányok: legfeljebb 9,5 s.
Fiúk: legfeljebb 8,4 s.
2000 méteres síkfutás
Lányok: legfeljebb 9:50 perc.
Fiúk: 9:00 perc.
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Ugrások

Dobások

3. Torna

3.1. Talajtorna

3.2. Szekrényugrás

A két ugrószámból egy választása
kötelező.
Az ugrás technikája egyénileg
választható.
Magasugrás
Lányok: minimummagasság: 110 cm.
Fiúk: minimummagasság: 125 cm.
Távolugrás
Lányok: minimumtávolság: 330 cm.
Fiúk: minimumtávolság: 410 cm.
Egy dobószám szabadon választott
technikával történő bemutatása.
Kislabdahajítás
(Javasolt a Magyar Atlétikai Szövetség
által rendszeresített új típusú kislabda
használata.)
Lányok: minimumtávolság: 20 m.
Fiúk: minimumtávolság: 30 m.
Súlylökés
Lányok. 4 kg-os súlygolyóval;
minimumtávolság: 5,5 m. Fiúk: 6 kg-os
súlygolyóval; minimumtávolság: 7,5 m.

A két ugrószámból egy választása
kötelező.
Magasugrás
(flop vagy hasmánttechnikával)
Lányok: minimummagasság: 115 cm.
Fiúk: minimummagasság: 140 cm.
Távolugrás választott technikával
Lányok: minimumtávolság: 380 cm.
Fiúk: minimumtávolság: 480 cm.

Egy dobószám szabadon választott
technikával történő bemutatása.
Kislabdahajítás
Lányok: minimumtávolság: 30 m.
Fiúk: minimumtávolság: 42 m.
Súlylökés
Lányok. 4 kg-os súlygolyóval;
minimumtávolság: 7 m.
Fiúk: 6 kg-os súlygolyóval;
minimumtávolság: 9 m.
Diszkoszvetés
Lányok: 1 kg-os diszkosszal;
minimumtávolság: 20 m.
Fiúk: 1,5 kg-os diszkosszal;
minimumtávolság: 28 m.
Gerelyhajítás
Lányok. 600 g-os gerellyel;
minimumtávolság: 20 m.
Fiúk: 800 g-os gerellyel;
minimumtávolság: 32 m.
A talajgyakorlat és a szekrényugrás
A talaj- és a szekrényugrás bemutatása
bemutatása kötelező, és egy további szer kötelező, egy szer kötelezően
kötelezően választható.
választható.
Lányoknál választható: felemáskorlát,
Lányoknál: felemáskorlát, gerenda,
gerenda, ritmikus gimnasztika.
ritmikus gimnasztika választható.
Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy
korlát.
korlát.
A négy kötelező és egy ajánlott elemből A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
álló, összefüggő talajgyakorlat
bemutatása.
bemutatása.
Kötelező elemek: gurulóátfordulás,
fejállás, kézállás, mérlegállás.
Ajánlott elemek: kézenátfordulás,
tarkóbillenés, fejenátfordulás,
tigrisbukfenc, gurulóátfordulás futólagos
kézállásba.
Egy tanult támaszugrás bemutatása
Fiúk: lebegőtámasszal végzett
(lányok minimum 4 részes, keresztben, terpeszátugrás bemutatása.
fiúk 5 részes, hosszában felállított
Lányok: lebegőtámasszal végzett
szekrényen).
guggolóátugrás bemutatása.
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3.3. Felemáskorlát

3.4. Gerenda

3.5. Ritmikus
gimnasztika

3.6. Gyűrű

3.7. Nyújtó

3.8. Korlát

A három kötelező és egy ajánlott
elemből álló, összefüggő gyakorlat
bemutatása.
Kötelező elemek: térdfellendülés,
kelepfellendülés a felső karfára, alugrás.
Ajánlott elemek: ostorlendület,
kelepfelhúzódás, malomforgás,
kelepforgás.
A négy kötelező és egy ajánlott elemből
álló, összefüggő gyakorlat bemutatása.
Kötelező elemek: járás, felugrás,
testfordulat, leugrás.
Ajánlott elemek: szökdelések, térdelés és
térdelőtámasz, fekvőtámasz,
hasonfekvés, hanyattfekvés,
gurulóátfordulás.
Különböző elemekből álló
szabadgyakorlat zenére történő
bemutatása (a gyakorlat ideje: 35–45 s).
Javasolt elemek: érintőjárás, hintalépés,
keringőlépés, fordulatok, szökkenő
hármaslépés, lebegő- és mérlegállás,
lábemelések és lendítések,
törzshullámok, ívelt és nyújtott
kartartások stb.
Egy választott kéziszerrel (labda, karika,
kötél, szalag, buzogány) 3 elem
bemutatása.
A három kötelező és egy ajánlott
elemből álló, összefüggő gyakorlat
bemutatása.
Kötelező elemek: zsugorlefüggés,
lefüggés, homorított leugrás.
Ajánlott elemek: futólagos támaszba
kerülés, lebegőfüggés, hátsófüggés,
vállátfordulás előre, leterpesztés.
A három kötelező és egy ajánlott
elemből álló, összefüggő gyakorlat
bemutatása.
Kötelező elemek: alaplendület,
kelepforgás, alugrás.
Ajánlott elemek: malomfellendülés,
térdfellendülés, nyílugrás.
A három kötelező és egy ajánlott
elemből álló, összefüggő gyakorlat
bemutatása.
Kötelező elemek: alaplendület támaszba
vagy felkarfüggésbe, felkarfüggés,
pedzés, kanyarlati leugrás.
Ajánlott elemek: pedzés, billenések,
emelések, saslendület, vállállás.
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A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
bemutatása - Ostorlendület, kelepfellendülés a
magaskarfára, kelepforgás hátra,
malomforgás előre, alugrás.

A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
bemutatása Felugrás guggolásba, fordulat,
lebegőállás, keringőlépés, mérlegállás,
szökkenő hármaslépés, guggolás,
lábtartás-csere, homorított leugrás.
Önállóan összeállított kéziszergyakorlat
bemutatása zenére, a kötelezően
megjelölt test- és szertechnikai
elemeknek megfelelően.
A gyakorlat ideje: minimum 45 s.
(választható kéziszer: labda, karika,
kötél, szalag, buzogány).

A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
bemutatása.

A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
bemutatása.

A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
bemutatása.
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4. Küzdősportok, önvédelem

5. Úszás

6. Testnevelési és
sportjátékok
Kézilabda

A dzsúdó vagy a birkózás alapelemeinek
bemutatása:
Dzsúdó alapelemek:
– csúsztatott esés állásból,
– esés állásból,
– dzsúdógurulás;
vagy
Birkózás alapelemek:
– dulakodás,
– hídban forgás,
– társ felemelése háttal felállásból.
50 m megtétele egy választott
úszásnemben,
szabályos rajttal és fordulóval; 25 m
teljesítése egy másik választott
úszásnemben, szabályos rajttal.

Két sportjáték választása kötelező.

1. Kapura lövés gyorsindítás után - a
saját
védővonalról indulva átadás a
félpályánál álló társnak, a futás közben
visszakapott labda vezetése után
egykezes beugrásos kapura lövés.

A dzsúdó és a birkózás alapelemeinek
bemutatása:
Dzsúdó alapelemek:
– csúsztatott esés állásból,
– esés állásból,
– dzsúdógurulás;
vagy
Birkózás alapelemek:
– dulakodás,
– hídban forgás,
– társ felemelése háttal felállásból.
50 m úszás választott úszásnemben;
két másik úszásnemben 25 m teljesítése,
szabályos rajttal és fordulókkal. Vízből
mentési előgyakorlat (az uszoda falától
5-10 m-re, a medence alján elhelyezett
tárgy felhozása a víz alól).
Az 50 m-es úszásnemben a pontszám az
elért időeredmény alapján kerül
kiszámításra.
A vizsgázó a négy választható
labdajáték (labdarúgás, kézi-, kosár- és
röplabda) közül három gyakorlati
anyagát mutatja be.
1. Kapura lövés gyorsindítás után - a
saját védővonalról indulva átadás a
félpályánál álló társnak, futás közben a
visszakapott labda vezetése után
egykezes beugrásos kapura lövés passzív
védő mellett.

2. Büntetődobás - egyenlő eloszlásban, a 2. Büntetődobás - egyenletes eloszlással
kapu két alsó sarkába elhelyezett
a kapu két sarkában elhelyezett
zsámolyra.
zsámolyra. Érvényes a közvetlen találat,
amelyet erős, egykezes felső dobással
3. Tetszőleges lendületszerzés után
kell elvégezni.
távolba dobás kézilabdával.
3. Távolba dobás kézilabdával tetszőleges lendületszerzés után.
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Kosárlabda

1. Fektetett dobás - félpályáról indulva
kétkezes mellső átadás a büntetővonal
magasságában az oldalvonalnál álló
társnak, indulócsel után befutás a kosár
felé, a visszakapott labdával leütés nélkül
fektetett dobás. Jobbkezes végrehajtás.

1. Fektetett dobás - félpályáról a
középkörből indulva kétkezes mellső
átadás a büntetővonal előtt álló társnak,
rövid csel után futás balra és a
visszakapott labdával megállás, bal láb
elől. Hosszú indulás, labdavezetés az
adogató előtt, jobbkezes fektetett dobás.

2. Fektetett dobás - félpályáról indulva
kétkezes mellső átadás a büntetővonal
magasságában az oldalvonalnál álló
társnak, indulócsel után befutás a kosár
felé, a visszakapott labdával leütés nélkül
fektetett dobás. Balkezes végrehajtás.

2. Fektetett dobás - félpályáról a
középkörből indulva kétkezes mellső
átadás a büntetővonal előtt álló társnak,
rövid csel után futás jobbra és a
visszakapott labdával megállás, jobb láb
elől. Hosszú indulás, labdavezetés az
adogató előtt, balkezes fektetett dobás.

3. Büntetődobás - választott technikával.

Labdarúgás

Röplabda

3. Tempódobás - elhelyezkedés a
büntetővonal sarkánál kosárlabda
alapállásban: rövidindulás után egy
leütés tempódobás.
1. Labdaemelgetés (dekázás) - a földről 1. Labdaemelgetés (dekázás) - a
felvett vagy feldobott labdát váltott
gyakorlatot a földről felvett, illetve
lábbal történő érintéssel kell levegőben feldobott labdával is lehet kezdeni. A
tartani.
labdát váltott lábú érintéssel kell
levegőben tartani.
2. Szlalom labdavezetés - 10 m hosszan,
öt darab egyenlő távolságra letett
2. Szlalom labdavezetés - 10 m hosszan,
tömöttlabda (bója) között szlalom
öt darab egyenlő távolságra letett
labdavezetés
tömöttlabda (bója) között szlalom
oda-vissza, kapura lövés 10 méterről.
labdavezetés, kapura lövés 10 m-ről. Az
utolsó bója 15 m-re legyen a kaputól.
3. Összetett gyakorlat: félpályáról
indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól 3. Összetett gyakorlat: félpályáról
8-10 méterre oldalt elhelyezett, ledöntött indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól
ugrószekrénytetőre, a visszapattanó
10-12 m-re oldalt elhelyezett, ledöntött
labda kapura rúgása.
ugrószekrénytetőre, a visszapattanó
labda kapura rúgása.
1. Kosárérintéssel a labda fej fölé
1. Kosárérintéssel 2 m távolságról a
játszása egy 2 m sugarú körben. (A
labda falra játszása 3 m magasságú vonal
labdát legalább 1,5 m-re a fej fölé kell
fölé.
játszani.)
2. Alkarérintéssel 2 m távolságról a labda
2. Alkarérintéssel a labda fej fölé játszása falra játszása 3 m magasságú vonal fölé.
egy 2 m sugarú körben. (A labdát
legalább 1 m-re a fej fölé kell játszani.) 3. Nyitások - felső egyenes
nyitástechnikával, érvényes a 3 m-es
3. Nyitások választott technikával a
vonal mögötti terület. Váltott oldalra kell
támadóvonal mögé, váltott térfélre.
nyitni.
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Szakszó-, név- és fogalomtár
Az alábbi szakkifejezések használata a szóbeli vizsgán elvárható.

KÖZÉPSZINT
11-es rúgás
aktív pihenés
alakzatok - oszlop, vonal, kör
alkarérintés
álló- és térdelőrajt
alsó egyenes nyitás - nyitásfogadás
átadás - egykezes, kétkezes mellső, kétkezes felső, pattintott
büntetődobás
Coubertin báró
deformitás
döntés
edzésmódszer
edzettség
egészség
egészséges életmód
elhízás
előkészítő gyakorlatok
emelés
emelkedés
ereszkedés
esztétikus mozgás
fejelés
fejlődések, szakadozások
fektetett dobás
fogások
fordítás
forduló
gimnasztikai alapforma
gurulás
gyerekkor
gyors indítás
hajítás, vetés, lökés
hajlékonyság
hajlítás
helyes légzés (mellkasi, hasi, teljes)
ideális testsúly
ízületi mozgékonyság
járás (futás) megindítása, megállítása
kapura lövések - beugrásos, felugrásos
keringési rendszer
kiindulóhelyzet
kosárérintés
küzdelem
labdaátadások lábbal - lapos, félmagas, ívelt
labdaérintések - belső, belső csüd, teljes csüd, külső csüd
labdavezetés
leengedés
légzőrendszer
lendítés
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lendületszerzés
magasugrás - flop-, hasmánt-, átlépőtechnika
magyar olimpiai bajnokok - legalább öt név ismerete
mell-, gyors-, hátúszás
motiváció
mozgatórendszer
nyitódás, zárkózás, igazodás, takarás
nyújtás
olimpiai játékok - ókori, újkori játékok
passzív pihenés
prevenció
pulzus
rajtolás
rekreáció
ritmikus gimnasztika szerek - kötél, labda, karika, buzogány, szalag
serdülőkor
sérülés
sikerélmény
sorakozás
szabadgyakorlat, szergyakorlatok (pad, bordásfal), kéziszergyakorlatok (babzsák, labda, súlyzó, medicinlabda stb.)
szabadrúgás - közvetett, közvetlen
távolugrás - lépőtechnika, ollózótechnika
teljesítmény
terhelés
természeti erők
testedzés
testfordulatok
testi higiéné
testnevelés - sport
testtartás
tornaelemek: állások, gurulások, fordulatok, ugrások, billenések, forgások, átfordulások, támaszugrások,
lebegőtámasz, lendületek, fellendülések, támaszhelyzetek, leugrások, összekötő elemek
tornaszerek - talaj, gerenda, felemáskorlát, ló, nyújtó, gyűrű, korlát, lólengés
váltás
védekezés - emberfogásos, területvédekezés

EMELT SZINT
a szervezet energiaszolgáltató rendszere
akadályfutás
akceleráció
átadások - légátadás, horogátadás, egykezes oldalsó átadás
átlövés
autogén tréning
bedobás
biológiai életkor
biológiai feltételek
cselekvésbiztonság
cselezés
diszkoszvetés
egyéni felelősség
elemkapcsolatok
ellenálló képesség
elzárás-leválás
értékrend
feladás
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felső nyitás
fordulatok
genetikai adottságok
gyakorlatok az izmok munkájának jellege szerint: erő-, nyújtó-, lazító-, ernyesztőgyakorlatok
gyakorlatok testrészre, izomcsoportra kifejtett hatás szerint: nyak-, kar-, törzs- (has-, hát-, oldal-), lábgyakorlatok
hármasugrás
húzás
irambeosztás
ismeret
izomműködés
jártasság
kalapácsvetés
kapustechnikák - kidobás, kirúgás, vetődés
Kemény Ferenc
képesség
készség
kinesztézia
kondicionális képességek (erő, gyorsaság, állóképesség)
koordinációs képességek (egyensúlyérzék, téri tájékozódóképesség, reakcióképesség, kinesztézis, gyorsasági
koordináció, ügyesség)
környezetkímélő tevékenység
kudarckerülés
kudarctűrés
kultúra
lábboltozat
lelki higiénia
les
leütés
megelőzés
monotóniatűrés
mozgáskészség
mozgáskommunikáció
mozgásműveltség
nemi különbségek a testmozgásban
nyugalmi pulzusszám
olimpiai bajnokok - legalább 10 név ismerete
olimpiai eszme, jelképek, bajnokok
ortopédiai elváltozások
önismeret
pillangóúszás
relaxáció
rúdugrás
sánc
sikerorientáció
stressz
stretching
szenvedélybetegségek - alkohol, drog, dohányzás
tápanyagszükséglet
társas gyakorlat, szergyakorlatok (pad, bordásfal), kéziszergyakorlatok (babzsák, bot, súlyzó, homokzsák stb.)
tempódobás
terheléses pulzusszám
terhelési tényezők (intenzitás, ismétlésszám, pihenőidő)
testi nevelés
testkultúra
testnevelés
védekezés - letámadás
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2. sz. melléklet:
szakközépiskola

Az

iskola

szakmai

programja

–

szakgimnázium,

34 543 02
ASZTALOS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A szakképzés jogi háttere
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a 34 543 02 Asztalos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02
A szakképesítés megnevezése: Asztalos
A szakmacsoport száma és megnevezése: 11. Faipar
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVIII. Faipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Elméleti képzési idő aránya: 30 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3.
számú mellékletében a 11. Faipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az
alábbiak: nincs
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és
felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti
munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és

anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező
feladatok elvégzéséig terjed.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- betartani a munkavédelmi előírásokat
- gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani
- helyszíni felmérést végezni
- faipari alapszerkezeteket készíteni
- asztalosipari alapszerkezeteket szerelni
- helyszíni szerelést végezni
- korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyártani
- asztalokat gyártani
- ülőbútorokat készíteni
- fekvőbútorokat készíteni
- kiegészítő bútorokat gyártani
- irodai bútorokat gyártani
- beépített bútorokat készíteni
- ajtókat és ablakokat készíteni
- lépcsők és korlátok készítését végezni
- egyéb asztalosipari termékeket gyártani
- épületasztalosipari szerkezeteket elhelyezni és rögzíteni
- épületasztalosipari szerelvényeket, vasalatokat felszerelni, beállítani
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
azonosító száma
megnevezése
10224-12
Alapvető tömörfa megmunkálás
10225-12
Asztalosipari szerelés
10226-12
Asztalosipari termékek gyártása
11371-12
Biztonságos munkavégzés
10228-12
Gépkezelés
10229-12
Gyártáselőkészítés feladatok
11497-12
Foglalkoztatás I
11499-12
Foglalkoztatás II
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
azonosító
száma
10224-12
10225-12
10226-12

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
megnevezése
vizsgatevékenysége
Alapvető
tömörfa gyakorlati
megmunkálás
Asztalosipari szerelés
gyakorlati
Asztalosipari
termékek gyakorlati, írásbeli

11371-12
10228-12
10229-12
11497-12
11499-12
11500-12

gyártása
Biztonságos munkavégzés
Gépkezelés
Gyártáselőkészítés feladatok
Foglalkoztatás I
Foglalkoztatás II
Munkahelyi egészség és
biztonság

írásbeli
gyakorlati
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak az általa választott és a vizsgát szervező intézmény
által
jóváhagyott bútor- vagy épületasztalos-ipari terméket kell készítenie a műszaki
dokumentációjával együtt.
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25
B) A vizsgafeladat megnevezése: Gépkezelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Gép és szerszám kiválasztása, működtetése, meghatározott
alkatrész gépi
megmunkálása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 17 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Famegmunkálási feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Műszaki rajz és műszaki leírás alapján faipari termék készítése
kézi és gépi technológia alkalmazásával
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 33 %
D) A vizsgafeladat megnevezése: Asztalosipari szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Alkatrészek összeállítása, asztalos szerkezet összeállítása,
vasalatok, szerelvények felszerelése
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 %
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szerkezettan-szakrajz, technológia, anyagismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Faipari szakrajz és asztalosipari szerkezeti rajz készítése, kézi és
gépi technológiák, szakmai számítás, faanyagismeret, ragasztás-, felületkezelés anyagai,
technológiái
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi és technológiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított
vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok
témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A vizsgaremekre vonatkozó előírások:
A vizsgaremek és annak dokumentációjának elkészítése és beadása, nappali rendszerű képzés
esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor
történik.
A vizsgaremeket a vizsgabizottság csak kész állapotban tudja értékelni.
Műszaki dokumentációra vonatkozó előírások:
A műszaki dokumentációnak tartalmazni kell a vizsgaremekhez tartozó műszaki rajzokat,
szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, gyártási folyamatábrát, általános technológiai
leírást, és árkalkulációt.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
Asztalosipari kéziszerszámok
Asztalosipari kézi kisgépek
Asztalosipari telepített megmunkálógépek
Mérőeszközök
Számítógép
Szoftver
Faipari CNC megmunkálógépek
Szerelőszerszámok

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodulok

1/9. évfolyam
Tantárgyak

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2/10. évfolyam
ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
3/11. évfolyam

ögy

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

1. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2. évfolyam
ögy

elméleti
heti
óraszám

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

11371-12
Biztonságos
munkavégzés

10224-12
Alapvető tömörfa
megmunkálás

10225-12
Asztalosipari
szerelés
10226-12
Asztalosipari

Biztonságos
munkavégzés alapjai
Biztonságos
munkavégzés
gyakorlata
Faipari szakmai és
gépismeret

0,5

Asztalosipari
szerelési ismeretek
Asztalosipari
szerelési gyakorlat
Szerkezettanszakrajz és

0,5

1

1

1

1

2+1

Faipari szakmai
gyakorlat

gyakorlati
heti
óraszám

2
7+0,5

8

1

1
2+1

2+2
4

2
4

4
4

2
4

termékek gyártása

technológia
Asztalosipari
szakmai gyakorlat

10228-12
Gépkezelés

10229-12
Gyártáselőkészítési
feladatok
Összes óra
Összes óra

9

Gépkezelési
ismeretek

1

8

11

1+1

Gépkezelési
gyakorlat
Faipari szakrajz

8,5+1

4

2
4+0,5

1

8
1

Gyártáselőkészítési
ismeretek

2
4,5+1

10+1,5

14,5+2,5

1

8
140

15+2
23+2

8,5+1
140

2
14,5+1,5
23+2,5

1

10,5

21
31,5

10,5
160

21
31,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodul

Óraszám

Tantárgyak/témakörök
1/9. évfolyam
e

11500-12
Munkahelyi egészség
és biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

11497-12
Foglalkoztatás I.

11371-12
Biztonságos

Munkahelyi egészség és
biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek kialakítása
Munkavégzés személyi
feltételei

gy

ögy

Óraszám

2/10. évfolyam
e

gy

ögy

3/11. évfolyam
e

Összesen

gy

1. évfolyam
e

gy

ögy

2. évfolyam
e

Összesen

gy

18

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

Munkaeszközök biztonsága

2

2

2

2

Munkakörnyezeti hatások
Munkavédelmi jogi
ismeretek
Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség

2

2

2

2

4

4

4

4

Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Biztonságos munkavégzés
alapjai

36

15
4
4
4
3

15
4
4
4
3

15
4
4
4
3

15
4
4
4
3

62
10
10
24
18

62
10
10
24
18

62
10
10
24
18

62
10
10
24
18

36

31

31

munkavégzés

10224-12
Alapvető tömörfa
megmunkálás

Munka- és tűzvédelem
Környezetvédelmi- és
technológiai szabályok
Faipari alapgépek,
szerszámok, eszközök
biztonságtechnikája
Biztonságos munkavégzés
gyakorlata
Faipari szerszámok,
eszközök
biztonságtechnikája
Faipari alapgépek
biztonságtechnikája
Munkabiztonság
Faipari szakmai és
gépismeret
Tömörfa megmunkálás kézi
szerszámokkal, kisgépekkel
Fűrészelés és
keresztmetszetmegmunkálás gépei és
szerszámai
Alkatrészek felületi
előkészítése, ellenőrzése
Alapszerkezetek
kialakításának jellemző
típusai és
gyártástechnológiái
Faipari szakmai gyakorlat
Tömörfa megmunkálás kézi
szerszámokkal, kisgépekkel
Fűrészelés és
keresztmetszetmegmunkálás gépei és
szerszámai
Alkatrészek felületi
előkészítése, ellenőrzése
Alapszerkezetek

20

20

17

17

10

10

9

9

6

6

5

5

36

36

36

36

12

12

12

12

18

18

18

18

6

6

6

6

108

108

72

72

33

33

24

24

33

33

24

24

15

15

6

6

27

27

18

18

270

270

288

288

60

60

64

64

55

55

56

56

24

24

22

22

131

131

146

146

10225-12
Asztalosipari szerelés

10226-12
Asztalosipari termékek
gyártása

kialakításának jellemző
típusai és
gyártástechnológiái
Asztalosipari szerelési
ismeretek
Szerelési dokumentáció
használata, alkatrészek
előszerelése
Alapszerkezetek és
asztalosipari szerkezetek
szerelése
Helyszíni szerelési feladatok
Asztalosipari szerelési
gyakorlat
Szerelési dokumentáció
használata, alkatrészek
előszerelése
Alapszerkezetek és
asztalosipari szerkezetek
szerelése
Helyszíni szerelési feladatok
Szerkezettan-szakrajz és
technológia
Bútorasztalos termékek
típusai, szerkezete
Épületasztalos termékek
típusai, szerkezete
Asztalosipari termékek
készítésének technológiája
Lapszerkezetű termékek
gyártása
Ragasztás, felületkezelés
technológiája
Asztalosipari szakmai
gyakorlat
Asztalosipari termékek
típusai, készítése
Lapszerkezetű termékek

36

36

36

36

12

12

12

12

14

14

14

14

10

10

10

10

108

144

62

108

144
62

314

144

62

108

72

72

144

72

72

62

62

206

62

144

124

268

144

124

268

72

28

100

72

28

100

48

48

48

48

30

24

54

30

24

54

22

16

38

22

16

38

20

8

28

20

8

28

324

294,5

618,5

288

341

629

135

176

311

115

215

330

105

68

173

95

74

169

10228-12
Gépkezelés

10229-12
Gyártáselőkészítési
feladatok

gyártása
Ragasztás, felületkezelés
technológiája
Gépkezelési ismeretek
Faipari megmunkálás
gépei, szerszámai
Lapanyagok
megmunkálása
Felületkezelés gépei,
berendezései
Gépkezelési
gyakorlat
Faipari megmunkálás
gépei, szerszámai
Lapanyagok
megmunkálása
Felületkezelés gépei,
berendezései
Faipari szakrajz
Alapfogalmak, síkmértani
szerkesztések
Ábrázolási módok, rajzok
fajtái
Fakötések ábrázolása
Gyártáselőkészítési
ismeretek
Anyagismeret
Műszaki dokumentáció
Vállalkozásműködtetés
Számítástechnika a faiparban

Összesen:
Összesen:
Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

84

50,5

134,5

78

52

130

36

62

98

62

62

36

22

58

46

46

20

20

9

9

20

20

7

7

144

139,5

283,5

248

248

144

55

199

182

182

53

53

42

42

31,5

31,5

24

24

36

36

36

36

6

6

6

6

6

6

6

6

24

24

24

24

198

414
612

140

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

72

31

103

72

31

103

36
6
18
12

16
15

52
21
18
12

36
6
18
12

16
15

52
21
18
12

288

612
900

140

713/30,4%
1630/69,6 %

294

496
790

2302
2582

378
756
1134

160

325

976
704 /31%
1567/69%

651

2110
2270

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés személyi
feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
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 tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános 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
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Szabálykövetés

x

x
x

x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
x
x

x
x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra
9-13. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti
feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és
testi épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet
kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés

vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó
központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi
ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
2 óra
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi
nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika
alapelvei,
veszélyforrások
típusai,
megbízhatóság,
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók
részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek

4 óra

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati
miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes
követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek, munkavédelmi
tárgyú jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x
x
x
x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

2.

2.1.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11499-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
II.
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12
Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x

2. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

a

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás),
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség,
munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében
végzett diákmunka, önkéntes munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai,
elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.

2.3.3. Álláskeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat
az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
3 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói;
nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által
nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

házi feladat

1.11.

x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

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

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A
11497-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
I.
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Nyelvtani
rendszerezés II.

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)

x

x

x

x

egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt

x

x

x

x

Munkavállalói
szókincs

Nyelvtani
rendszerezés I.

11497-12
Foglalkoztatás I.

Nyelvi
készségfejlesztés

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés
melletti munkát végez

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Egyszerű
nyelven

formanyomtatványok

kitöltése

idegen

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett
egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás egyszerű mondatokban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

x

3. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai
irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen
nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
10 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó
igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az
állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban történő válaszok
megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés
során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen
nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli
feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre
egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni.
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes
és pontos használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen
idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja
fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a
3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a
diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgatás során.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória fejlesztése
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegennyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés

és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön
keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv
struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz,
hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai
és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása
során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
3.3.4. Munkavállalói szókincs
18 óra
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör elsajátítása
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, megfelelő
nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai
vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat
tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.10.

digitális alapú feladatmegoldás

x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.3.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

x

x

x
x
x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11371-12 azonosító számú
Biztonságos munkavégzés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11371-12 azonosító számú, Biztonságos munkavégzés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat
x
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
x
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
x
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó
előírásokat
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet
előkészít
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Biztonságtechnikai eszközöket beállít

Munkabiztonság

Faipari szerszámok és eszközök
biztonságtechnikája

Faipari alapgépek, szerszámok,
eszközök biztonságtechnikája

Környezetvédelmi- és technológiai
szabályok

Munka- és tűzvédelem

11371-12
Biztonságos munkavégzés

Faipari alapgépek biztonságtechnikája

Biztonságos
munkavégzés
gyakorlata

Biztonságos
munkavégzés alapjai

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Munkabiztonsági szabályok, rendeletek
Munkavégzési környezeti és technológiai szabályok
Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei
Elsősegélynyújtás
Tűzvédelem
Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai
Tűzkárbejelentés
Érintésvédelmi szabályok, előírások
Környezetvédelem
Faipari hulladék kezelésének előírásai
Faipari termékek készítésének általános követelményei
A faipari munkavégzés feltételei
Géptani alapfogalmak
Kéziszerszámok, kézi kisgépek
Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállításai
Faipari alapgépek kezelésének szabályai és
biztonságtechnikai előírásai
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók

x
x
x
x
x
x
x
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
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Gépek, szerszámok biztonságos használata

x
x

x
x

x
x

Köznyelvi és szakmai szöveg hallás utáni megértése
Olvasott köznyelvi és szakmai szöveg megértése

x
x

x
x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
Döntésképesség
Kézügyesség

x
x
x

x
x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség

x
x

x

x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés,-feltárás
Rendszerező képesség

x
x
x

x
x

x
x

x

x

4.

Biztonságos munkavégzés alapjai tantárgy

36 óra

Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

4.1. A tantárgy tanításának célja
A biztonságos munkavégzés alapjai elméleti oktatás célja, hogy a tanulókat felkészítse a
munkaterületen jelentkező munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatok
ellátására, a faipari alapgépekkel, szerszámokkal, eszközökkel történő körültekintő és
elővigyázatos munkavégzés szabályainak elsajátítására. A tantárgy oktatása során felelős,
környezettudatos magatartás alakuljon ki a tanulókban.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
4.3.Témakörök
4.3.1. Munka- és tűzvédelem
20 óra
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete és fontosabb jogszabályai.
A munkáltató és munkavállaló jogai és kötelességei.
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Az anyagmozgatás és anyagtárolás biztonságtechnikája.
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése.
Balesetek kivizsgálása, nyilvántartása.
Tennivalók baleset esetén.
Az elsősegélynyújtás szabályai.
Szakhatóságok jogai.
Egészséges munkahelyek kialakítása, szervezeti intézkedések.
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése.
Kéziszerszámok biztonságos használata.
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák használata.
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez.
A foglalkozási ártalom fogalma, csoportosítása, okai, következményei, valamint
megelőzésének lehetőségei.
Foglalkozási betegségek.
Foglalkozás-egészségügy tárgykörei (munkaélettan, munkalélektan, munkakörülményi
tényezők, munkakultúra).
Orvosi alkalmassági vizsgálatok.
Személyi higiénia.
Ergonómia.
A tűzvédelem célja és feladatai.
Az égés feltételei, fajtái.
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba sorolás.
Tűzoltó anyagok és eszközök, kezelésük.
Tennivalók tűz esetén, tűzoltási módok.
A villamosság biztonságtechnikája.
Érintésvédelem.
4.3.2. Környezetvédelmi- és technológiai szabályok
Ökológiai alapismeretek.
A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége.

10 óra

Környezetvédelem eszközei, módszerei.
A víz, a levegő, a talaj, a környezet tisztaságának védelme.
A fa- és bútoriparban keletkező hulladékok feldolgozása, tárolása, ártalmatlanítása.
Beruházások környezetvédelmi előírásai.
A faipari beruházás előkészítése, szakhatóságok előírásai és telephely engedélyezési
eljárás.
Szennyvíz- és hulladékkezelés.
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása.
Biztonsági adatlapok, R-S mondatok.
Zajvédelem.
4.3.3.
Faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságtechnikája
Biztonságtechnika a faiparban.
Ergonómiai előírások, gépek kezelhetősége.
Faipari gépek üzemeltetésének környezeti szempontjai.
Faipari alapgépek működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ismeretek.
Alapvető kéziszerszámok, kézi kisgépek biztonságtechnikája.
Elsősegély-nyújtási ismeretek.

6 óra

4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

-

-

3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.5.

Képi információk körében
Munkavédelemi táblák értelmezése

x

-

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Csoportos munkaformák körében
Csoportos versenyjáték

x

-

x

-

4.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
5. Biztonságos munkavégzés gyakorlata tantárgy

36 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

5.1.A tantárgy tanításának célja
A biztonságos munkavégzés gyakorlata oktatás célja, hogy felkészítse a tanulókat a
faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságos használatára. A tantárgy oktatása
során elsajátított kompetenciák birtokában a tanulók képesek legyenek a faipari
termelésben a kézi és gépi munkavégzés szabályainak maradéktalan betartására, a
munkabiztonsági eszközök, felszerelések használatára, a gépek, szerszámok biztonságos
használatára.
5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
5.3.Témakörök
5.3.1. Faipari szerszámok, eszközök biztonságtechnikája
Műhelyrend.
Padszerszámok, közös szerszámok.
Szerszámok tárolása.
Szerszámok tárolása munka közben.
Kéziszerszámok kezelése, fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók, kalapácsok.
Egyéb szerszámok biztonságos használata.

12 óra

5.3.2. Faipari alapgépek biztonságtechnikája
18 óra
Faipari gépek rendeltetése, biztonságos beállítása.
Védőberendezések, védőeszközök használata.
Faipari gépek biztonságos üzemeltetése, karbantartása.
A gépek üzemi körülményei, gépápolás.
Gépi szerszámok kezelése, tárolása.
Gépi szerszámok biztonságos szállítása és tárolása, szerszámok ellenőrzése.
Gépi munkavégzés szabályai.
5.3.3. Munkabiztonság
A munkahely rendje, anyagok rakatolása megmunkálás közben.
Magatartási szabályok a műhelyben, testtartás megmunkálás közben.
Környezeti és technológiai szabályok munkavégzés közben.
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása.

6 óra

Elsősegélynyújtás.
Tűzoltó berendezések és eszközök használata.
Tűzkárbejelentés.
Érintésvédelmi szabályok, előírások a műhelyben.
Faipari por-forgács elszívása, faipari hulladék kezelése.
5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet
5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek
(ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

1.1
1.4.
1.6.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x

x
x
x
x

5.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10224-12 azonosító számú
Alapvető tömörfa megmunkálás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10224-12 azonosító számú, Alapvető tömörfa megmunkálás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Alapszerkezetek kialakításának jellemző
típusai és gyártástechnológiái

Alkatrészek felületi előkészítése,
ellenőrzése

Fűrészelés és keresztmetszetmegmunkálás gépei és szerszámai

Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal,
kisgépekkel

Faipari szakmai gyakorlat

Alapszerkezetek kialakításának jellemző
típusai és gyártástechnológiái

Alkatrészek felületi előkészítése,
ellenőrzése

10224-12
Alapvető tömörfa megmunkálás

Fűrészelés és keresztmetszetmegmunkálás gépei és szerszámai

Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal,
kisgépekkel

Faipari szakmai és
gépismeret

FELADATOK
Kézi szerszámokat használ
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Ellenőrzi az alapgépek paramétereit, működését
Szabászati tevékenységet végez
Keresztmetszeti megmunkálást végez
Fúrási műveleteket végez
Csiszolási műveleteket végez
Szerkezeti kötéseket kialakít
Faipari alapszerkezeteket készít
Gyártásközi ellenőrzést végez
Lambéria, padló, parketta alapanyagot készít
Lépcsőlapok, lépcsőkorlátok gyártását végzi
Fahulladékot feldolgoz

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

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
Gyártási utasítások értelmezése
Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
Fűrészelés
Gyalulás
Fúrás
Csiszolás
Csiszolóanyagok
Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői
Szerszám-karbantartási feladatok
Minőségbiztosítási feladatok
Forgácsolással kapcsolatos számítások
Anyaggazdálkodási feladatok
Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal számítás
Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
A faanyagok műszaki tulajdonságai

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
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
Faipari rajz olvasása, értelmezése
Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete
Gépek, szerszámok biztonságos használata

x
x
x

x
x

x
x
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 KOMPETENCIÁK
Precizitás

x

x

Önállóság

x

x

Kézügyesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Segítőkészség

x

x

Közérthetőség

x

x

x
x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x

Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x

x

6. Faipari szakmai és gépismeret tantárgy

108 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

6.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók számára olyan alapképzést nyújtson, mely alapja lehet a faipari szakmák speciális
tananyagainak. Megismertesse a tanulókkal a fa megmunkálásának kézi technológiáit, a
faipari alapgépek szerkezetét és működési elvét, tegye alkalmassá a tanulókat a szakelméleti
ismeretek gyakorlati alkalmazására.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
6.3.

Témakörök
6.3.1.

Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel

33 óra
A forgácsolás elmélete.
Faipari szerszámok és kézi kisgépek (fűrész-, maró- és csiszológépek, fúrógépek,
oszlopos fúró).
Forgácsoló szerszámok jellemzői egyenes és körpályán mozgó szerszámoknál.
Jellemző szögek és hatásuk a felületi finomságra.
Forgácsoláshoz szükséges mozgások (főmozgás, mellékmozgás).
Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség.
Forgácsolás egyenes vonal mentén.
Forgácsolás ív mentén.
Forgácsolással összefüggő szakmai számítások (jellemző szögek, áttétel, fűrészszalag
hossza, vastagsága, körfűrészek forgácsolási sebessége, előtoló sebessége, gyalugép
forgácsolási sebessége, előtoló sebessége).
Kézi szerszámok műhelyszintű használata.
Kézi szerszámok (fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók) fajtái és alkalmazásuk.
Kézi csiszolásnál használt anyagok és felhasználásuk.
Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása.
Szelvény méretre alakítása kézi szerszámokkal, faipari kisgépekkel.
Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögben, méretre munkálás kézi szerszámokkal,
faipari kisgépekkel.
Faipari kézi gépek működtetése és biztonságtechnikája.
Kézi fűrészgépek: körfűrészek, láncfűrészek, dekopír-fűrészek, rezgőfűrészek,
szúrófűrészek működése, alkalmazása.
Kézi gyalugépek működése, alkalmazása.
Kézi fúrógépek működése, alkalmazása.
Kézi marógépek (felsőmaró gép, laposcsap/lamelló marógép) működése, üzemeltetése,
alkalmazása.
Kézi csiszológépek (szalag, korong, rezgő) működése, üzemeltetése, alkalmazása.
Kézi gépeknél használt por- és forgácselszívók.
Kézi gépek biztonságtechnikai előírásai, szabályai.
Műhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok.
6.3.2. Fűrészelés és keresztmetszet-megmunkálás gépei és szerszámai

33 óra
Megmunkáló gépek, szerszámok (szalag- és körfűrészgépek, gyalugépek).
Szalagfűrészek működése és felhasználása, üzemeltetési szabályai.
Körfűrészek működése és felhasználása, üzemeltetési szabályai.
Egyengető gyalugépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai.
Vastagsági gyalugépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai.
Fűrész- és gyalugépeknél használt por- és forgácselszívók.
Kiegészítő berendezések, sablonok, munkadarabok ellenőrzése.
Fűrész- és gyalugépek biztonságtechnikai előírásai.
Gépteremben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok.
Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés.
Sík és térgörbék vágása.
Szelvény méretre alakítása faipari fűrészgépekkel.
Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögben.
Méretre munkálás faipari gyalugépeken.
6.3.3. Alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése
Csiszolási műveletek végzése kézzel és kisgépekkel.
Kézi és gépi csiszolóanyagok ismertetése.
Kézi csiszológépeken (szalag, tárcsás, rezgő) végezhető technológiák.
Sík, mart, profilozott felületek csiszolása.
Sarkok, élek letörése.

15 óra

Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái
27 óra
Faipari alapszerkezetek (lap-, keret-, káva- és állványszerkezetek).
Toldások, fakötések.
Egyszerű szélesbítő toldások (egyenes élillesztéssel, idegencsappal, gépi toldással)
szerkezeti kialakítása, felhasználási területei.
Egyszerű hosszabbító toldások (rálapolással, gépi toldással) kialakítása és alkalmazásai.
Alap keretkötések (ollós csapozás, vésett csapozás) kialakításai, felhasználási területei.
Alap kávakötések (egyenes és fecskefarkú fogazások) kialakítása és alkalmazásai.
6.3.4.

6.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

6.5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorsz
ám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

-

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

6.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Faipari szakmai gyakorlat tantárgy

270 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg a faanyag tulajdonságait, megmunkálási lehetőségeit, tanulják
meg használni a kéziszerszámokat és kezelni a faipari alapgépeket.
A tanulók legyenek képesek felismerni a leggyakrabban használatos fafajokat és a
felhasználásukat megnehezítő fahibákat, ismerkedjenek meg az asztalos szakma
tevékenységi körével, lehetőségeivel, munkamódszereivel.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
7.3. Témakörök
7.3.1. Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel
60 óra
Természetes fából készülő alkatrészek szabása, darabolása, szeletelése, kézi szerszámokkal
és kézi kisgépekkel (gépek, berendezések, szerszámok ellenőrzése, szerszámok beállítása,
működtetése).
Kézi fűrészek általános ismertetése (fűrészfog jellemzői, szögei, élezés menete, terpesztésoldallapsúrlódás csökkentés).
Fűrészelési gyakorlat (szükséges mérő- és rajzoló eszközök ismertetése, használata,
anyagkiosztás).
Fűrészelési technológia - anyagbefogás, rögzítési módok, ellenőrzés, munkavédelem.
Fűrészelési gyakorlatok.
Kézi körfűrész gépek, dekopír-, szúró-, rezgőfűrészek bemutatása, használata.
Gépi fűrészelési gyakorlatok.

Keresztmetszet megmunkáló kézi szerszámok és gépek, gépekhez tartozó szerszámok
jellemzői, késcsere, gépbeállítás.
Simító gyalu bemutatása, nagyolási gyakorlatok.
Eresztő gyalu felépítése, forgácstörő szerepe, egyengetési gyakorlat, kézjegy szerepe.
Derékszögű síkok képzése, méretre gyalulás, önellenőrzés.
Gépi gyaluszerszámok, késcsere, késbeállítás, kiegyensúlyozás eszközei, használatuk.
Méretre gyalulás, méretellenőrzés.
Hosszú, rövid, görbe és csavarodott alkatrészek egyengetése.
Biztonságtechnika, baleset-megelőzés.
Kézi marógépek, marószerszámok, szerszámcsere, gépbeállítás, biztonságtechnikai
eszközök és berendezések alkalmazása, marási típusok.
Felsőmarógép bemutatása, használata.
Laposcsap (lamelló) marógép bemutatása, használata.
Kézi és állványos fúrógépek, fúrószerszámok, szerszámcsere, gépállítás, fúrási típusok,
technológiák.
7.3.2.

Fűrészelés és keresztmetszet-megmunkálás gépei és szerszámai

55 óra
Megmunkáló gépek, szerszámok (szalag- és körfűrészgépek, gyalugépek).
Gépi fűrészszerszámok (fűrészszalagok, körfűrészlapok és azok típusainak bemutatása)
felépítése, beállítása.
Asztalos szalagfűrészgép felépítése, beállítása, szalagcsere, fűrészelési gyakorlat.
Asztalos körfűrészgép felépítés, beállítása, az elővágó körfűrészlap szerepe.
Fűrészelés gyakorlása, darabolás, szélezés, szeletelés, íves (sík és térgörbe) alkatrészek
kialakítása.
Gépi gyaluszerszámok, késcsere, késbeállítás, kiegyensúlyozás eszközei, használata,
gyalulási gyakorlat.
Egyengetés, vastagolás, teljes keresztmetszetű megmunkálás gyakorlása, méretre gyalulás,
méretellenőrzés.
Hosszú, rövid, görbe és csavarodott alkatrészek egyengetése.
Biztonságtechnika, baleset-megelőzés.
7.3.3. Alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése
24 óra
Csiszolási típusok, kézzel, kisgépekkel.
Csiszolóanyagok.
Természetes fa csiszolási technológiái (színlőpenge használata), natúr, pácolt, mázolt,
lazúr, lakkozott felület alá.
Csiszolópapírok, kézi szalagcsiszoló gép, vibrációs és korongcsiszoló gépek használata,
működése.
Csiszolási gyakorlatok - tömörfa alkatrészek, kávák csiszolása.
Méret- és minőség-ellenőrzés.
A gyártásközi ellenőrzések meghatározása, a dokumentálás tartalmi és formai
követelményei.
Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái
131 óra
Faipari szélesbítő és hosszabbító toldások készítése kézi szerszámokkal, kisgépekkel.
Szélesbítő toldás egyenes élillesztéssel.
Szélesbítő toldás idegen csappal.
Hosszabbító toldás rálapolással, egyenes vagy ferde élillesztéssel.
7.3.4.

Keret- és kávakötések kézi szerszámokkal, kézi és faipari gépekkel.
Sarokkötések lapolással, 90°-os illesztésű lapolással (alkalmazási terület, műveleti sorrend,
összerajzolás menete, alkalmazott szerszámok), vállazás.
Sarokkötés ollós csapozással, 90°-os illesztéssel, egy oldalon (összerajzolás, fűrészelés,
vésés).
Sarokkötés ollós csappal 1/3 aljazással, 2/3-os aljazással (összerajzolás, aljazott méretek,
vállazási méretek összhangja).
Sarokkötés fészkes szakállas vésett- csappal, átmenő szakállas vésett- csappal.
„T” kötés átvésett csappal.
Kávakötések kézi szerszámokkal és gépekkel.
Hevederek és csap készítése kézi szerszámokkal és gépekkel.
Egyenes fogazás, nyílt, félig takart fecskefarkú fogazás kézi szerszámokkal, gépekkel.
Köldökcsaphely-fúrás, fúrógépek szerszámai, felépítésük, működésük.
Idegen csap helyének marása, laposcsap/lamelló helyének marása.
Egyszerű munkadarabok készítése.
Alapszerkezetek gyakorlása kézi szerszámokkal és gépekkel.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet
7.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

1.1
1.2.
1.3.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

5.
5.3.
6.
6.2.
6.3.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x

-

7.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10225-12 azonosító számú
Asztalosipari szerelés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

x

Helyszíni szerelési feladatok

x

Alapszerkezetek és asztalosipari
szerkezetek szerelése

Szerelési dokumentáció használata,
alkatrészek előszerelése

Helyszíni szerelési feladatok

Asztalosipari szerelési
gyakorlat

Alapszerkezetek és asztalosipari
szerkezetek szerelése

10225-12
Asztalosipari szerelés

Asztalosipari szerelési
ismeretek

Szerelési dokumentáció használata,
alkatrészek előszerelése

A 10225-12 azonosító számú, Asztalosipari szerelés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

FELADATOK
Szerelési dokumentációt értelmez
Előszerelési műveleteket végez
Asztalosipari alapszerkezeteket szerel
Összeállítja a terméket a technológiai sorrend, illetve a
szerelési utasítás szerint
Helyszíni szerelést végez

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Kézi szerszámok, kézi kisgépek használata
Összeállítási feladatok megszervezése
Ragasztók felhasználása
Csiszolóanyagok felhasználása
Helyszíni szerelési műveletek
Pneumatikus kézi kisgépek használata
Kézi szorítóeszközök
Keretprések, korpuszprések
Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése
Vasalatok, szerelvények, szerelés anyagai
Rögzítés-technikai alapismeretek

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

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
Faipari rajz olvasása, értelmezése
Építőipari rajz olvasása, értelmezése
Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete
Gépek, szerszámok biztonságos használata

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság

x

Önállóság
Szervezőkészség

x
x

x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság

x

Irányíthatóság

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

x

x
x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

8. Asztalosipari szerelési ismeretek tantárgy

36 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg az asztalosipari szereléshez, javításához szükséges technológiai
folyamatokat. A szerelési dokumentáció alapján legyen képes elvégezni a különböző
szerelési feladatokat kéziszerszámokkal, gépesített kéziszerszámokkal és gépekkel.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
8.3. Témakörök
8.3.1. Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése
12 óra
Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése, készítése.
A minőségbiztosítás alapjai, az ISO rendszer elve, minőségbiztosítás esetei a
szereléskor a bútor- és faiparban.
Alkatrészek méret- és, minőségellenőrzése, dokumentációja.
Szereléshez szükséges megmunkálások pozícionálása, jelölése, beállítások (pl.:
fiókcsúszók korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések előkészítése,
mosogatótálcák helyének kivágása, stb.).
8.3.2. Alapszerkezetek és asztalosipari szerkezetek szerelése
14 óra
Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakításának alapjai, módszerei.
Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakításának alapjai, módszerei.
Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakításának alapjai,
módszerei.
Alapszerkezetek – bontható „mechanikus”szerkezeti kötések – kialakításának alapjai,
módszerei.
Különböző, a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok, stb.
kialakításának alapjai, módszerei.
Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) elkészítése,
alkalmazható technológiák.
Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása, technológiai sorrend és szerelési
dokumentáció alapján.
Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, beállítása.
Kiegészítők, kellékek, díszítőelemek szerelése, hibajavítási lehetőségek.

8.3.3. Helyszíni szerelési feladatok
Asztalosipari termék csomagolása, előkészítése szállításra, helyszíni szerelésre.
Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése, készítése.
Bútoripari termékek helyszíni szerelésének alapjai.
Belsőépítészeti termékek helyszíni szerelésének alapjai.
Kültéri asztalosipari termékek helyszíni szerelésének alapjai.
Épületasztalos-ipari termékek helyszíni szerelésének alapjai.

10 óra

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

-

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. Asztalosipari szerelési gyakorlat tantárgy

314 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

9.1. A tantárgy tanításának célja

A tanuló az elméletben elsajátított szerelési ismereteket a gyakorlatban képes legyen
alkalmazni. A tanuló értelmezze a szerelési dokumentumokat, és az asztalosipari
szerkezetek szerelését a műveletekhez szükséges szerszámok és gépek kiválasztásával és
kezelésével el tudja végezni.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
9.3. Témakörök
9.3.1. Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése
108 óra
Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése.
Alkatrészek méret- és minőségellenőrzése, dokumentálása.
Szereléshez szükséges megmunkálások pozícionálása, jelölése, beállítása (fiókcsúszók
korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések előkészítése).
9.3.2. Alapszerkezetek és asztalosipari szerkezetek szerelése 144 óra
Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakítása.
Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakítása.
Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakítása.
Alapszerkezetek – bontható „mechanikus”szerkezeti kötések – kialakítása.
Különböző, a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok kialakítása,
előkészítése.
Egyéb bútoralkatrészek beépítésének előkészítése (mosogató, kézmosó, tükör, üveg).
Asztalosipari alapszerkezetek, korpusz, káva elkészítése.
Asztalosipari alapszerkezetek szerelésének előkészítése.
Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) elkészítése.
Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása technológiai sorrend és szerelési
dokumentáció alapján.
Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, szerelése, beállítása.
Kiegészítők, kellékek, díszítőelemek szerelése.
Asztalosipari termék hibajavítása.
9.3.3. Helyszíni szerelési feladatok
62 óra
Asztalosipari termék csomagolása, előkészítése szállításra, helyszíni szerelésre.
A helyszíni felmérés elvégzése.
A helyszíni felmérés dokumentációjának elkészítése, vázlatrajz készítése.
Helyszíni szerelés előkészítése szerelési dokumentációk, rajzok, szerelési utasítások
alapján.
A helyszíni szereléshez szükséges gépek, szerszámok, segédanyagok (ragasztóanyagok,
rögzítőelemek, csavarok).
Bútoripari termékek helyszíni szerelése.
Belsőépítészeti termékek helyszíni szerelése.
Épületasztalos-ipari termékek helyszíni szerelése.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet

9.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

1.1
1.2.
1.3.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

5.
5.3.
6.
6.2.
6.3.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x

-

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

A
10226-12 azonosító számú
Asztalosipari termékek gyártása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10226-12 azonosító számú, Asztalosipari termékek gyártása megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Ragasztás, felületkezelés technológiája

Lapszerkezetű termékek gyártása

Asztalosipari termékek típusai, készítése

Asztalosipari
szakmai gyakorlat

Ragasztás, felületkezelés technológiája

Lapszerkezetű termékek gyártása

Asztalosipari termékek készítésének
technológiája

10226-12
Asztalosipari termékek gyártása

Épületasztalos termékek típusai, szerkezete

Bútorasztalos termékek típusai, szerkezete

Szerkezettan-szakrajz és
technológia

FELADATOK
Korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyárt
Asztalokat gyárt
Ülőbútorokat készít
Fekvőbútorokat készít
Kiegészítő bútorokat gyárt
Irodai bútorokat gyárt
Lapok, lemezek szabását végzi
Felület-előkészítést, egalizáló csiszolást végez
Ragasztási műveleteket végez
Éllezárást végez
Sík-és íves felület furnéroz
Furnérozott felület előkészítését végzi
Felületkezelést végez
Beépített bútorokat készít
Ajtókat és ablakokat készít
Fém-műanyag kombinált nyílászárókat gyárt
Spaletta és zsalugáter készítését végzi
Árnyékolástechnikai berendezéseket gyárt, szerel
Lépcsők és korlátok készítését végzi
Padlók, parketták gyártását, lerakását végzi
Faburkolatokat készít
Egyéb asztalosipari termékeket gyárt
Épületasztalos-ipari szerkezeteket elhelyez és rögzít
Épületasztalos-ipari szerelvényeket, vasalatokat felszerel,
beállít

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
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
Formaterv készítése
Metszeti rajz készítése
Csomóponti rajz készítése
Alkatrészrajzok készítése

x
x

x
x
x
x

Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakítása
Fa- és egyéb anyagok alkalmazása
Lapok, lemezek szabás technológiája
Szabástérkép, darabjegyzék készítése, használata
Lapanyagokkal kapcsolatos számítások
Felület- előkészítés anyagai
Csiszolóanyagok felhasználása
Ragasztási technológiák
Ragasztással kapcsolatos számítások
Furnérok fajtái, tulajdonságai, felhasználása
Furnérozási technológiák
Felület-előkészítési és felületkezelési technológiák
Felületkezelő anyagok
Ajtók, ablakok szerkezeti kialakítása, nyitásiránya
Üvegek felhasználási módjai, üvegezési feladatok
Árnyékolástechnikai berendezések szerkezete
Padlók, parketták, falburkolatok szerkezete
Faburkolatok készítésének technológiája
Lépcsők szerkesztése, készítése
Épületasztalos munkák vasalatai, szerelési technikák
Kiegészítő anyagok tulajdonságai
Minőség-ellenőrzés feladatai, kísérő dokumentációk
összeállítása

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
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 és köznyelvi beszédkészség, íráskészség,
szövegértés
Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete
Faipari rajz készítése, olvasása, értelmezése
Építőipari rajzok olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése

x

x

x

x

x

x

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 KOMPETENCIÁK
Precizitás

x

Önállóság

x
x

x

Kézügyesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Fogalmazókészség

x

Irányítási készség

x

x
x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Figyelem összpontosítás
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

10. Szerkezettan-szakrajz és technológia tantárgy

268 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

10.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg a különböző rajzfajtákat, a rajzkészítés technikai, minőségi és a
szabvány által előírt rajzi követelményeit. Ismerjék és értsék a rajzi ábrázolás szabályait,
alakuljon ki térszemléletük, fejlődjön esztétikai érzékük, képesek legyenek a szakmai
elmélet és gyakorlat során tanult faipari szerkezetek műszaki rajzának elkészítésére. A
tanulók megismerjék a különböző bútor- és épületasztalos-ipari termékek jellemzőit,
szerkezetét, elkészítésének műveleti sorrendjét. A tanuló képes legyen kiválasztani a
műszaki dokumentáció alapján az egyes termékek előállításához szükséges anyagokat,
technológiákat, szerszámokat, gépeket.
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
10.3. Témakörök
10.3.1. Bútorasztalos termékek típusai, szerkezete
100 óra
Bútorasztalos alapismeretek.
A bútor fogalma, rendeltetése.
A bútorok csoportosítása.
A bútorok jellemzői.
A történelmi bútorok ismertetőjegyei.
Szekrények jellemző típusai és gyártása (állványpolc, könyvszekrény, ruhásszekrény,
beépített szekrény, iratszekrény, éjjeliszekrény fiókkal, írószekrény, fiókos szekrény,
tálalószekrény).
Fiókos éjjeliszekrény (ajtólappal) szerkezeti rajza.
Asztalok jellemző típusai és gyártása (fiókos asztal, étkezőasztal, elfordítható lapú
asztal, eltolható, kinyitható lapú asztal, kulisszás nagyobbítható asztal, villás kihúzós
asztal, íróasztalok).
Egy- és kétfiókos asztal szerkezeti rajza.
Ülőbútorok jellemző típusai és gyártása (szék, karosszék, fotel állványszerkezete).
Támlás szék szerkezeti rajza.
Fekvőbútorok jellemző típusai és gyártása (fix, nagyobbítható és átalakítható
fekvőbútorok, egyszemélyes, kétszemélyes ágy szerkezete, heverők, kanapék
szerkezete, emeletes ágy).
10.3.2. Épületasztalos termékek típusai, szerkezete
Az építőipar és faipar kapcsolata, szabványok.
Falazatok, falnyílások, falkávák.
Tokméretek, névleges méret.
Beépített bútorok elhelyezése.
Ajtótokok fajtái, szerkezete, ácstok, gerébtok, hevedertok, pallótok.
Az egyes tokok részei, jellemző méretei.
Utólag beépíthető tokszerkezetek.
Ajtólapok, válaszfalak, térelválasztók, tolóajtók.
Vázkeretes ajtólapok.
Üreges ajtólapok.

48 óra

Külső bejárati ajtólapok.
Belső bejárati ajtólapok.
Ablakok rendeltetése, csoportosítása, méretmegadása.
Egyrétegű és kapcsolt gerébtokos ablak.
Egyesített szárnyú ablak.
Hőszigetelő üvegezésű ablakok.
Különleges épületasztalos- ipari termékek (térelválasztók, tolóajtók, árnyékoló
szerkezetek).
Falburkolatok, álmennyezetek.
Falépcsők szerkezete, felépítése.
10.3.3. Asztalosipari termékek készítésének technológiája
54 óra
Korpuszbútorok és tároló bútorok gyártása.
Asztalok gyártástechnológiája.
Ülőbútorok készítése.
Fekvőbútorok készítése.
Beépített bútorok gyártása.
Bútorasztalos-ipari szerelvények, vasalatok, csavarok.
Ajtók és ablakok gyártástechnológiája.
Fém-műanyag kombinált nyílászárók.
Spaletta és zsalugáter készítésének technológiája.
Egyéb asztalosipari termékek gyártása.
Épületasztalos-ipari szerkezetek elhelyezésének és rögzítésének szabályai.
Épületasztalos-ipari szerelvények, vasalatok.
Ajtók, ablakok szerkezeti kialakítása.
Árnyékolástechnikai berendezések szerkezete és gyártása.
Padlók, parketták, falburkolatok szerkezete és gyártása.
Faburkolatok készítésének technológiája.
Lépcsők szerkesztése, készítése.
Kiegészítő anyagok tulajdonságai.
Minőségellenőrzés feladatai, kísérő dokumentációk összeállítása.
10.3.4. Lapszerkezetű termékek gyártása
Szabástérkép készítése darabjegyzék alapján.
Optimalizáló program alkalmazása.
Lapok, lemezek szabása.
Élek zárása felületborítás előtt (élléc, T-léc).
Leszabott lapok egalizálása.
Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása).
Ragasztóanyag előkészítése, felhordása.
Ragasztás technológiája (préselés).
Lapok, lemezek furnérozása.
Préselés utáni műveletek.
Felületborításnál előforduló hibák és javításuk.
Íves felületek borítása.
Éllezárás.
Pontos méretre alakítás felületborítás után.
Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS).
Élek megmunkálása.

38 óra

10.3.5. Ragasztás, felületkezelés technológiája
28 óra
A ragasztás alapfogalmai.
A ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai.
A ragasztandó felületek előkészítése.
A ragasztóanyagok előkészítése.
A ragasztás szerszámai és eszközei.
A ragasztás technológiája és a ragasztási hibák.
Ragasztással kapcsolatos számítások (műgyanta ragasztóanyag összetétele,
felhordandó ragasztóanyag mennyisége).
A felületek előkészítése (halványítás, gyantamentesítés, tapaszolás, csiszolás).
Pácolás anyagai, előkészítésük, felhordásuk a felületre.
Pácolási hibák, javításuk, megelőzésük.
Felületkezelési technológiák.
A lakkok csoportosítása, NC; PE; PU; SK és diszperziós lakkok.
Lazúrok felhordásának technológiái.
A viaszolás módszerei.
Bio felületkezelő anyagok és használatuk.
Politúrozás anyagai, technológiája.
Felületkezelési hibák, javítása, megelőzése.
Felületbevonások, fóliázás, laminálás műveletei.
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai.
Felületkezeléssel kapcsolatos számítások (felhordandó anyagmennyiség számítása).
10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorsz
ám

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése

1.1.
1.2.
1.3.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

-

x
x

-

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Képi információk körében
Asztalosipari rajz értelmezése
Asztalosipari rajz készítése leírásból
Asztalosipari rajz készítés tárgyról

x

-

x

-

x
x
x

-

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
11. Asztalosipari szakmai gyakorlat tantárgy

618,5 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

11.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy ismertesse meg a tanulókat az asztalos szakma tevékenységi körével,
lehetőségeivel, munkamódszereivel. A tanulók szerezzenek kellő ismeretet és elegendő
gyakorlatot tömör fából, lapokból és lemezekből készült asztalosipari termékek
gyártásához, szereléséhez, javításához. Képesek legyenek műszaki dokumentáció
alapján faipari termékek gyártására, a munkafolyamatok megtervezésére, a munka
minőségi elvégzésére.
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
11.3. Témakörök
11.3.1. Asztalosipari termékek típusai, készítése
311 óra
Keretszerkezetű szekrények.
Kávaszerkezetű szekrények.
Állvány- és vegyes szerkezetű szekrények.
Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai.
Tároló és kiegészítő bútorok kis- és nagyüzemi gyártása.
Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései.
Épületasztalos-ipari szerkezetek készítése.
Ajtólapok készítése gépekkel.
Ablakok gyártása gépekkel.
Beépített bútorok gyártása.
Falburkolatok, álmennyezetek készítése.
Vizsgaremek elkészítése (a vizsgázónak az általa választott és a vizsgát szervező
intézmény által jóváhagyott bútor- vagy épületasztalos-ipari terméket kell készítenie a
műszaki dokumentációjával együtt).
11.3.2. Lapszerkezetű termékek gyártása
173 óra
Lapalkatrészek szabása.
Lécbetétes és felületkezelt lapok és lemezek szabása a szálirány figyelembevételével.
Faforgácslapok szabása.

Íves felületek méretre alakítása.
Lapszabászati technológiák.
Lapalkatrészek furnérozási technológiája.
Leszabott lapok és lemezek egalizálása.
Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása).
Ragasztóanyag előkészítése, felhordása.
Ragasztás technológiája (préselés).
Préselés utáni műveletek.
Felületborításnál előforduló hibák és javításuk.
Íves felületek borítása.
11.3.3. Ragasztás, felületkezelés technológiája
134,5 óra
A ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai.
A ragasztandó felületek előkészítése.
A ragasztóanyagok előkészítése.
A ragasztás szerszámai és eszközei.
A ragasztás technológiája és a ragasztási hibák.
Ragasztással kapcsolatos számítások (műgyanta ragasztóanyag összetétele, felhordandó
ragasztóanyag mennyisége).
A felületek előkészítése (halványítás, gyantamentesítés, tapaszolás, csiszolás).
Pácolás anyagai, előkészítésük, felhordásuk a felületre.
Pácolási hibák, javítása, megelőzése.
Felületkezelési technológiák.
A lakkok csoportosítása, NC; PE; PU; SK és diszperziós lakkok.
Lazúrok felhordásának technológiái.
A viaszolás módszerei.
Bio felületkezelő anyagok és használatuk.
Politúrozás anyagai, technológiája.
Felületkezelési hibák, javítása, megelőzése.
Felületbevonások, fóliázás, laminálás műveletei.
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai.
Felületkezeléssel kapcsolatos számítások (felhordandó anyagmennyiség számítása).
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorsz
ám
1.1
1.2.
1.3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

5.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x
x

-

x

-

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10228-12 azonosító számú
Gépkezelés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10228-12 azonosító számú, Gépkezelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

Felületkezelés gépei,
berendezései

x
x

Lapanyagok
megmunkálása

Faipari megmunkálás
gépei, szerszámai

FELADATOK
Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Lap megmunkálást végez
Marási műveleteket végez
Elemi esztergályozási műveleteket végez
Szerkezeti és szerelvényhely kialakítást végez
Csiszolási műveleteket végez
Ragasztási műveleteket végez
Felületkezelő eszközt, berendezést működtet
Gyártásközi ellenőrzést végez
Faipari NC- és CNC-gépeket kezel

Gépkezelési
gyakorlat

Felületkezelés gépei,
berendezései

10228-12
Gépkezelés

Lapanyagok
megmunkálása

Faipari megmunkálás
gépei, szerszámai

Gépkezelési
ismeretek

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Gyártási utasítások értelmezése
Alkatrészek gyártása faipari gépeken
Faipari gépek kezelése, védőberendezések használata
Marógépek
Csapozó marógépek
Fúrógépek
Láncmarógépek
Faesztergagépek
Csiszológépek
Furnérozás gépei
Lap- és élmegmunkáló gépek
Felületkezelő berendezések
Megmunkáló központok kezelése
Adatátvitel számítógépről CNC-re
Faipari gépeken alkalmazható szerszámok jellemzői,
szerszámcsere
Szerszám-karbantartási feladatok
Gépkarbantartás
Minőségbiztosítási feladatok

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
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
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Gépek, szerszámok biztonságos használata
Faipari rajz olvasása, értelmezése
Szakmai szoftverek használata, felhasználó szintű
számítógép ismeret

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás

x

Önállóság

x

x

x

x
x

Kézügyesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Irányíthatóság

x

Határozottság

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Figyelem összpontosítás

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12. Gépkezelési ismeretek tantárgy

98 óra

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

12.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók megismerjék a fa megmunkálásának gépi technológiáit, segítse a faipari gépek
szerkezetének megismerését, nevelje a tanulókat az új gépek, technológiák iránti
érdeklődésre, ráirányítsa a figyelmet a gépek megóvására, szakszerű karbantartására.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
12.3. Témakörök
12.3.1. Faipari megmunkálás gépei, szerszámai
58 óra
Faipari forgácsoló gépek és szerszámok fajtái és alkalmazásuk.
Marógépek (asztalos marógép, felsőmarógép, csapozó marógépek) működése,
falhasználása és üzemeltetési szabályai.
Fúrógépek (hosszlyukfúró, sorozatfúró) működése, felhasználása és üzemeltetési
szabályai.
Láncmarógépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai.
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken.
Szerkezeti megmunkálások marógépeken.
Szerkezeti kötések kialakítása asztalos marógépen, csapozó marógépen, láncmarógépen,
felsőmarógépen.
Fúrógépek, fúrási technológiák, a hosszlyuk- és sorozatfúró gépekkel kialakítható
kötések.
Faipari esztergagépek alaptípusai, esztergályos szerszámok.
Csiszológépek
(szalagcsiszólógépek,
korongcsiszológépek,
széles
szalagú
csiszológépek, élcsiszológépek) működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai.
Furnérolló működése, furnérteríték-képzés gépeinek felhasználása és üzemeltetési
szabályai.
Ragasztóanyag felhordásának gépei (hengeres ragasztófelhordó gép) működése,
felhasználása és üzemeltetési szabályai.
Prések működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai.
Éllezáró gépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai.
A felületkezelés gépei és berendezései, működése, felhasználása és üzemeltetési
szabályai.
A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, felhasználása
és üzemeltetési szabályai.
Faipari gépek biztonságtechnikai szabályai.
Gépműhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok.
Por- és forgácselszívó berendezések.
Karbantartás műveletei, típusai.
Szakmai számítások (jellemző szögek, áttétel, körpályán mozgó szerszám forgácsolási
sebessége, előtoló sebessége).
CNC-gépek vezérlése, kezelésének alapjai. CNC-programok felépítése.
Szerelvényhelyek kialakítása felső- és CNC marógépeken.
12.3.2. Lapanyagok megmunkálása

20 óra

Lapszabászgépek, táblafelosztók típusai, szerkezeti felépítésük, működésük,
üzemeltetésük.
Fűrészelési hibák, előfordulásuk, a hibák oka és megelőzősük lehetőségei.
Csiszolási műveletek végzése faipari csiszoló gépeken.
Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek gépi csiszolása.
Csiszológépek és szerszámaik csoportosítása.
Szalag-, henger-, kontakt csiszológépek szerkezeti felépítése, működése.
Tárcsás csiszológép, él- és különleges csiszológépek.
Élcsiszolás, egyenes és ívelt alkatrészek csiszolása.
A csiszolási hibák javítása.
Furnérozott laptermékek méretre alakítása körfűrészgéppel, illetve marógéppel.
Éllezárás gépei, élek megmunkálása.
12.3.3. Felületkezelés gépei, berendezései
20 óra
A felületkezelő anyagok felhordásának gépei, eszközei (mártás, hengeres felhordás,
öntés gépei, különböző szóróberendezések).
Lakkozott felületek szárító berendezései, működésük.
Felületbevonások, fóliázás, laminálás gépi berendezései.
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai.
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

-

x
x

-

x

-

kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

2.2.

x

-

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Gépkezelési gyakorlat tantárgy

283,5 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók megismerjék a gépi megmunkálások technológiai előírásait, az asztalosipari
gépek szerkezetét, működési elvét, tanulják meg használni a gépek védőberendezéseit, a
balesetmentes munkavégzés feltételeit, szerszámkarbantartás előírásait.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

13.3.

Témakörök

13.3.1. Faipari megmunkálás gépei, szerszámai
199 óra
Marógépek (asztalos marógépek, felsőmarógépek, csapozó marógépek) működése,
üzemeltetési szabályai.
Fúrógépek (hosszlyukfúró gép, sorozatfúró gép) működése, üzemeltetési szabályai.
Láncmarógépek működése, üzemeltetési szabályai.
Szerkezeti kötések kialakítása maró-és fúrógépeken.
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken.
Keret körbemarása vezető gyűrű, sablon segítségével.
Esztergályozási alapműveletek.
Csiszológépek
(szalagcsiszológépek,
korongcsiszológépek,
széles
szalagú
csiszológépek) működése, üzemeltetési szabályai.
Furnérolló működése.
Furnérteríték képzés gépeinek működése, üzemeltetési szabályai, furnérteríték
készítése.
Ragasztóanyag felhordásának gépei (hengeres ragasztófelhordó gép) működése,
üzemeltetési szabályai.
Hidraulikus hőprésgépek működése, üzemeltetési szabályai.
Éllezáró gépek működése, üzemeltetési szabályai.
A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, üzemeltetési
szabályai.
Élezőgépek, működésük.
Faipari gépek biztonságtechnikai szabályai.
Gépműhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok.
Por- és forgácselszívó berendezések kezelése, karbantartása.
A karbantartás műveletei, típusai.
Megmunkáló gépek kiegészítő berendezései, sablonok.
CNC-gépek vezérlése, kezelésének alapjai. CNC-programok felépítése.
Szerelvényhelyek kialakítása felső- és CNC marógépeken.

13.3.2. Lapanyagok megmunkálása
53 óra
Lapszabászgépek, táblafelosztók üzemeltetése.
Csiszolási műveletek végzése faipari csiszoló gépeken.
Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek gépi csiszolása.
Csiszológépek és szerszámaik kiválasztása.
Szalag-, henger-, kontakt csiszológépek üzemeltetése, csiszolási gyakorlatok.
Tárcsás csiszológép, él- és különleges csiszológépek, csiszolási gyakorlatok.
Élcsiszolás, egyenes és ívelt alkatrészek csiszolása, csiszolási gyakorlatok.
Táblásított- és furnérozott lapok csiszolása felületkezelés alá.
A csiszolási hibák javítása.
Furnérozott laptermékek méretre alakítása körfűrészgéppel, illetve marógéppel.
Éllezárás gépei, élek megmunkálása.
Ragasztás (préselés).
A ragasztás technológiája (présgép bemutatása, működése, préselési paraméterek
meghatározása).
Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS).
13.3.3. Felületkezelés gépei, berendezései
31,5 óra
Pácfelhordó eszközök, berendezések.
Pácolási gyakorlat.
A felületkezelő anyag felhordásának módjai, gépei, eszközei (mártás, hengeres
felhordás, különböző szórástechnológiák, öntés).
Felületkezelési gyakorlatok.
Felületkezelési hibák, javításuk, megelőzésük.
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai.
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorsz
ám
1.1
1.2.
1.3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

5.

Csoportos munkaformák körében

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

5.3.
6.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.3.
7.4.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10229-12 azonosító számú
Gyártáselőkészítési feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10229-12 azonosító számú, Gyártáselőkészítési feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Számítástechnika a faiparban

Vállalkozásműködtetés

Anyagismeret

Fakötések ábrázolása

Ábrázolási módok, rajzok fajtái

Alapfogalmak, síkmértani szerkesztések

10229-12
Gyártáselőkészítési feladatok

Műszaki dokumentáció

Gyártáselőkészítési
ismeretek

Faipari
szakrajz

FELADATOK
Piaci igényt felmér
Üzleti tervet előkészít
Helyszíni felmérést végez
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít
Művelettervet, technológiai leírást készít
Árkalkulációt készít
Árajánlatot készít
Szerződést köt
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat,
eszközöket
Fűrészárut osztályoz, válogat, szakszerűen máglyáz
Alap-, segédanyagot választ, minőségellenőrzést végez
Szállítólevelet, számlát ír
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Számítógépet kezel, faipari célszoftvereket használ
Napi feladatokat adminisztrál

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

SZAKMAI ISMERETEK
Helyszíni felmérés
Műszaki rajzi alapismeretek
Ábrázolási módok
Fakötések ábrázolása
Formaterv
Metszeti rajz
Csomóponti rajz
Alkatrészrajzok
Műszaki leírás
Szabásjegyzék, anyagnorma
Szabásterv
Műveletterv, technológiai leírás tartalma, szerepe
Árkalkuláció

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
Alap- és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok
Alap- és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
A faanyag alakváltozásai
A fa hibái és betegségei
Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága
Faanyagok kezelése, tárolása
A vállalkozás működésével kapcsolatos feladatok
Árajánlat
Szerződéskötés, garanciavállalás szabályai
Szállítólevelek, számlakészítés szabályai
Vásárok és kiállítások
Számítógép, faipari célszoftverek használata
Adminisztrációs feladatok

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

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Faipari rajz készítése, olvasása, értelmezése
Szabadkézi vázlatkészítés
Szakmai és köznyelvi beszédkészség, íráskészség, szövegértés
Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete
Szakmai szoftverek használata, felhasználó szintű számítógép
ismeret

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás

x

x

x

Térlátás

x

x

x

x

Döntésképesség

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság

x

Prezentációs készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Rendszerező képesség
Áttekintő képesség

x
x

x

x

x
x

x

14. Faipari szakrajz tantárgy

36 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

14.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy megismertesse a tanulókkal a rajzkészítés technikai, minőségi és a szabvány
által előírt rajzi követelményeit, fejlessze a tanulók térszemléletét, rajzkészségét, esztétikai
érzékét. Rámutasson a metszetkészítés szükségességére, szabványos jelölésére. Felkészítse
a szakmai elméletben és gyakorlatban tanult fakötések, faipari alapszerkezetek műszaki
rajzának és méretezésének elkészítésére.
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
14.3. Témakörök
14.3.1. Alapfogalmak, síkmértani szerkesztések
A faipari szakrajz alapfogalmai.
Rajzeszközök használata, rajzok fajtái.
A szabvány, szabványos vonalak és betűk.
Vonalvastagságok, vonalfajták.
Méretarány, a méretmegadás elemei, módjai a faipari szakrajzokon.
A faiparban alkalmazott anyagok rajzi jelölései.
Síkmértani szerkesztések.
Ábrázolás vetületekkel.
Ábrázolás axonometrikusan.
Metszetek ábrázolása, anyagjelölések.

6 óra

14.3.2. Ábrázolási módok, rajzok fajtái
6 óra
Ábrázolási módok.
Vetületi ábrázolás alapfogalmai a faipari szakrajzban.
Axonometrikus ábrázolás alapjai, az egyméretű és a frontális axonometria.
Perspektivikus ábrázolás.
Nézet és metszet fogalma.
Metszősíkok típusai a faipari szakrajzban.
A faipari szakrajzok fajtái (jellegrajz, csomóponti rajz, összeállítási rajz, alkatrészrajz,
műhelyrajz).

14.3.3. Fakötések ábrázolása
24 óra
Fakötések ábrázolása.
Szélesítő toldások (egyenes és ferde élillesztéssel, rálapolással, saját csappal, idegen
csappal, gépi toldással).
Szélesítő toldások erősítései (lap- és élheveder, fejelőléc).
Hosszabbító toldások (egyenes és ferde élillesztéssel, rálapolással, csapozásokkal, gépi
toldással).
Vastagító toldások.
Keretkötések ábrázolása.
Sarokkötések (rálapolással aljazás nélkül, aljazva, ollós csappal, vésett csappal aljazás
nélkül, 1/3 és 2/3 anyag-vastagságban aljazva, árkolva).
„T” kötések, „kereszt-kötések” (rálapolással aljazás nélkül, aljazva, csapozással aljazás
nélkül, aljazva, árkolva).
Kávakötések ábrázolása.
Beeresztések (egyenes és fecskefarkú, 1/2 és teljes anyag vastagságban).
Fogazások (egyenes és fecskefarkú, nyílt, félig takart).
Kávakötések (idegen csappal, köldökcsappal, lamellóval, kávakötés szakállas vésett
csappal, kávakötés ékelve).
Tömörfából készített egyszerű bútorok szerkezeti rajzai (ékelt lábú kispad, konyhai
ülőke, keretszerkezetű asztal, kávaszerkezetű faliszekrény).
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

1.1.
1.2.
1.3.
2.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

-

x
x

-

2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Képi információk körében
Faipari rajz értelmezése
Faipari rajz készítése leírásból
Faipari rajz készítése tárgyról

x

-

x

-

x
x
x

-

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. Gyártáselőkészítési ismeretek tantárgy

103 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

15.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló megismerje a faanyag szerkezeti felépítését, tulajdonságait, a gyakrabban használt
fafajokat, a faiparban használt különböző alap- és segédanyagokat, műanyagokat,
ragasztóanyagokat, felületkezelő anyagokat.
A tanulót felkészítse a műszaki dokumentáció értelmezésére, szerepére és alkalmazására, a
bútor- és az épületasztalos-ipari termékek műszaki dokumentációjának elkészítésére.
A tanulók megismerjék a vállalkozások fő jellemzőit és az üzleti terv készítésének alapjait.
A tanulók áttekintést kapjanak a faiparban használt számítógépes programokról.
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
15.3. Témakörök
15.3.1. Anyagismeret
52 óra
A fa szerkezeti és vegyi felépítése.
A faanyag nedvességtartalma (szabadvíz, kötött víz, rosttelítettségi határ, egyensúlyi
fanedvesség, víztartalmi fokok, nedvességmérés, nedvességtartalom számítás,
zsugorodás és dagadás mértékének számítása, a fűrészáru alakváltozása száradás
közben).
A fa műszaki tulajdonságai (a fa külső megjelenése, sűrűsége, tartóssága, mechanikai
tulajdonságai).
A fa hibái és betegségei (alaki, szövetszerkezeti hibák, farontó gombák károsításai,
állati eredetű károsodások).
Védekezés a farontó gombák és rovarok ellen.
Faanyagok kezelése, tárolása (természetes- és mesterséges szárítás, gőzölés, permetezés,
áztatás, fűrészáru tárolása, laptermékek tárolása, furnér tárolása).
Fafaj felismerés, elsődleges fafaj meghatározók, másodlagos fafaj meghatározók.
A hazai fafajták (tűlevelű és lombos fák) makroszkopikus felismerése, műszaki
tulajdonságai, megmunkálhatósága, felhasználási területei.
Trópusi fafajok.
Hazai fafajok helyettesítésének lehetőségei trópusi fafajokkal.
Alapanyagok (furnérok, rétegelt termékek, bútorlapok, agglomerált termékek)
jellemzői, tulajdonságai és felhasználási lehetőségei.

Alapanyag szabványok tartalma, minőségi előírások.
A faanyag minőségi osztályozása, a szabványok felépítése.
Alapanyagok kiválasztása, mérése, nyilvántartása.
Segédanyagok (műanyagok, fémek, kiegészítő anyagok/ kárpitozás anyagai, üvegek,
tükrök, márványok) jellemzői, tulajdonságai és felhasználási lehetőségei.
Segédanyag szabványok tartalma, minőségi előírások.
Segédanyagok kiválasztása, mérése, nyilvántartása.
15.3.2. Műszaki dokumentáció
21 óra
A műszaki dokumentáció részei.
A műszaki rajzok fajtái, szerepe (formaterv, nézeti rajzok, metszetek, csomóponti
rajzok, összeállítási rajz, alkatrészrajz, műhelyrajz).
A műszaki rajz alapján alkatrészjegyzék készítése.
Műszaki leírás készítése.
Szabásjegyzék, anyagnorma készítése.
Szabásterv készítése.
Műveletterv, technológiai leírás tartalma, szerepe.
Árkalkuláció készítése (anyagköltség, bérköltség, bérre vetített egyéb költségek,
gyártási külön költség, önköltség, nyereség, előkalkuláció, utókalkuláció).
Vizsgaremek műszaki dokumentációjának elkészítése és ellenőrzése.
A vizsgaremek műszaki dokumentációjának tartalmazni kell a vizsgaremekhez tartozó
műszaki rajzokat, szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, gyártási
folyamatábrát, általános technológiai leírást, és árkalkulációt.
15.3.3. Vállalkozásműködtetés
18 óra
Vállalkozási formák, a vállalkozás indításának műszaki, jogi, pénzügyi feltételei.
A vállalkozás működésével kapcsolatos feladatok.
Az üzleti terv fogalma, készítésének célja.
Az üzleti terv fő tartalmi egységei, felépítése.(a vállalkozás adatai, vezetői összefoglaló,
helyzetfelmérés, háttérelemzés, a vállalkozás bemutatása, marketing terv, működési
terv, a vállalkozás szervezeti felépítése, pénzügyi terv, kockázati-készenléti terv).
A piackutatás célja, lehetőségei, területei, a piackutatás módszerei, eszközei.
A termék piacképessége, versenyképessége.
Árajánlat készítésének szabályai (közvetlen anyagköltség /nettó, közvetlen bérköltség,
közvetlen bérek járulékai, egyéb közvetlen költség, közvetlen költség összesen,
általános költség, teljes önköltség, nyereség, termelési ár, kiszámlázott ár, áfa,
összköltség).
Árajánlat készítés adott termékről.
Szerződéskötés, garancia vállalás fogalma, alapvető szabályai (megrendelő, szerződés
nyomtatvány kitöltése).
Szállítólevek, számla készítés alapvető szabályai (szállítólevél, számla kitöltése).
Vásárok és kiállítások szerepe, lehetőségei a vállalkozás életében.
Faipari szakkiállításon, vásáron való részvétel, tájékozódás.
Kiállítás tervezése, szervezése, költségei.
Marketingkommunikáció, promóció, reklámozási lehetőségek.
15.3.4. Számítástechnika a faiparban
Műszaki leírás készítése szövegszerkesztéssel.
Szabásjegyzék, anyagnorma készítése táblázatkezeléssel.

12 óra

Adatbázis kezelés feladatok (konszignációs lap fűrészáru vásárlásáról, raktári készletek
készítése, ügyfelek- szállítók nyilvántartása, jelenlétív készítése).
Információ gyűjtés az internet segítségével.
Kapcsolattartás a vevővel, e-mail segítségével (árajánlatküldés, műszaki rajzok
csatolása).
Faipari cél szoftverek használata.
CAD programok, rajzok felépítése CAD programokban (2D, 3D ábrázolás).
Látványtervező-, optimalizáló programok.
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

-

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

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

Összefüggő szakmai gyakorlat
I. Háromévfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a
tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Tantárgyak/Témakörök

Szakmai követelménymodulok

Faipari szakmai gyakorlat tantárgy

10224-12
Alapvető tömörfa megmunkálás

Alapszerkezetek kialakításának jellemző
típusai és gyártástechnológiái
Asztalosipari szerelési gyakorlat tantárgy
Szerelési dokumentáció használata,
alkatrészek előszerelése
Asztalosipari szakmai gyakorlat tantárgy
Asztalosipari termékek típusai, készítése
Gépkezelési gyakorlat tantárgy

10225-12
Asztalosipari szerelés
10226-12
Asztalosipari termékek gyártása
10228-12
Gépkezelés

Faipari megmunkálás gépei, szerszámai

10224-12 Alapvető tömörfa megmunkálás *
*Háromévfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően
Faipari szakmai gyakorlat tantárgy
Témakörök
Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái
Faipari szélesbítő és hosszabbító toldások készítése kézi szerszámokkal, kisgépekkel.
Keret- és kávakötések kézi szerszámokkal, kézi és faipari gépekkel.
Kávakötések kézi szerszámokkal és gépekkel.
Hevederek és csap készítése kézi szerszámokkal és gépekkel.
Egyenes fogazás, nyílt, félig takart fecskefarkú fogazás kézi szerszámokkal, gépekkel.
Köldökcsaphely-fúrás, fúrógépek szerszámai, felépítésük, működésük.
Idegen csap helyének marása, laposcsap/lamelló helyének marása.
Egyszerű munkadarabok készítése.
Alapszerkezetek gyakorlása kézi szerszámokkal és gépekkel.
10225-12 Asztalosipari szerelés*
*Háromévfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően
Asztalosipari szerelési gyakorlat tantárgy

Témakörök
Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése
Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése.
Alkatrészek méret- és minőségellenőrzése, dokumentálása.
Szereléshez szükséges megmunkálások pozícionálása, jelölése, beállítása (fiókcsúszók
korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések előkészítése).
10226-12 Asztalosipari termékek gyártása *
*Háromévfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően
Asztalosipari szakmai gyakorlat tantárgy
Témakörök
Asztalosipari termékek típusai, készítése
Keretszerkezetű szekrények.
Kávaszerkezetű szekrények.
Állvány- és vegyes szerkezetű szekrények.
Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai.
Tároló és kiegészítő bútorok kis- és nagyüzemi gyártása.
Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései.
Épületasztalos-ipari szerkezetek készítése.
Ajtólapok készítése gépekkel.
Ablakok gyártása gépekkel.
Beépített bútorok gyártása.
Falburkolatok, álmennyezetek készítése.
10228-12 Gépkezelés *
*Háromévfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően
Gépkezelési gyakorlat tantárgy
Témakörök
Faipari megmunkálás gépei, szerszámai
Marógépek (asztalos marógépek, felsőmarógépek, csapozó marógépek) működése,
üzemeltetési szabályai.
Fúrógépek (hosszlyukfúró gép, sorozatfúró gép) működése, üzemeltetési szabályai.
Láncmarógépek működése, üzemeltetési szabályai.
Szerkezeti kötések kialakítása maró-és fúrógépeken.
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken.
Esztergályozási alapműveletek.
Csiszológépek
(szalagcsiszológépek,
korongcsiszológépek,
széles
szalagú
csiszológépek) működése, üzemeltetési szabályai.
A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, üzemeltetési
szabályai.

II. Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a
tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok
10224-12
Alapvető tömörfa megmunkálás
10225-12
Asztalosipari szerelés
10226-12
Asztalosipari termékek gyártása

Tantárgyak/Témakörök
Faipari szakmai gyakorlat tantárgy
Alapszerkezetek kialakításának jellemző
típusai és gyártástechnológiái
Asztalosipari szerelési gyakorlat tantárgy
Szerelési dokumentáció használata,
alkatrészek előszerelése
Asztalosipari szakmai gyakorlat tantárgy
Asztalosipari termékek típusai, készítése

10224-12 Alapvető tömörfa megmunkálás
Faipari szakmai gyakorlat tantárgy
Témakörök
Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái
Faipari szélesbítő és hosszabbító toldások készítése kézi szerszámokkal, kisgépekkel.
Keret- és kávakötések kézi szerszámokkal, kézi és faipari gépekkel.
Kávakötések kézi szerszámokkal és gépekkel.
Hevederek és csap készítése kézi szerszámokkal és gépekkel.
Egyenes fogazás, nyílt, félig takart fecskefarkú fogazás kézi szerszámokkal, gépekkel.
Köldökcsaphely-fúrás, fúrógépek szerszámai, felépítésük, működésük.
Idegen csap helyének marása, laposcsap/lamelló helyének marása.
Egyszerű munkadarabok készítése.
Alapszerkezetek gyakorlása kézi szerszámokkal és gépekkel.
10225-12 Asztalosipari szerelés
Asztalosipari szerelési gyakorlat tantárgy
Témakörök
Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése
Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése.
Alkatrészek méret- és minőségellenőrzése, dokumentálása.
Szereléshez szükséges megmunkálások pozícionálása, jelölése, beállítása (fiókcsúszók
korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések előkészítése).

10226-12 Asztalosipari termékek gyártása
Asztalosipari szakmai gyakorlat tantárgy
Témakörök
Asztalosipari termékek típusai, készítése
Keretszerkezetű szekrények.
Kávaszerkezetű szekrények.
Állvány- és vegyes szerkezetű szekrények.
Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai.
Tároló és kiegészítő bútorok kis- és nagyüzemi gyártása.
Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései.
Épületasztalos-ipari szerkezetek készítése.
Ajtólapok készítése gépekkel.
Ablakok gyártása gépekkel.
Beépített bútorok gyártása.
Falburkolatok, álmennyezetek készítése.

4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 29. sorszámú CNC gépkezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:35 521 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: CNC gépkezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: 2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 34 521 03 Gépi forgácsoló, 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus és a 7.
EGYEBEK fejezetben foglaltak
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 35%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 65%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

A
FEOR száma

7323

B
C
FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
Forgácsoló
Esztergályos
Fúrós
Forgácsoló
Marós
NC, CNC gépkezelő
Szikraforgácsoló

3.2. A /szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A CNC forgácsoló feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle összetett
geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termékek
alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkáló gépeken történő elkészítése (gyártása) előírt pontossággal
műszaki rajz, műhelyrajz alapján.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
- Előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre
gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és
emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
- ellenőrizni a munkafeltételeket, a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit, a CNC szerszámgép
üzemképességét
- kiválasztani a mérő- és ellenőrző eszközöket
- számítógéppel támogatott méréseket végezni (SPC)
- kiválasztani és betárazni a szükséges (előre bemért) szerszámokat
- CNC megmunkálási programokat írni, amely alprogramokat, ciklusutasításokat alkalmaz
- betölteni, ellenőrizni a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén módosítást végezni
- betölteni a gépbeállítási paramétereket, beállítani a gépet (szerszámkorrekciók, nullponteltolás stb.)
- egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végezni előírt pontossággal
- szükség szerint éleket sorjázni
- elvégezni a gépkarbantartási feladatokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
34 521 03
Gépi forgácsoló
szakképesítés

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.

A
B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
11399-12
CNC-forgácsolás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

A
B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11399-12
CNC-forgácsolás
gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végez
A vizsgafeladat ismertetése:
Az alkatrész műszaki rajza alapján esztergálási, marási és köszörülési műveletek meghatározása, az alkatrész egy
műveleti programjának megírása, CNC szerszámgép (CNC eszterga, CNC marógép, CNC köszörűgép)
előkészítése, programbevitel, programtesztelés, CNC szerszámgép felszerszámozása, szerszámkorrekciók
beírása, CNC szerszámgép kezelése, gyártásközi méretek ellenőrzése, dokumentálás.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
CNC programozás
A vizsgafeladat ismertetése:
Műszaki rajz szerinti alkatrész-geometria egy felfogásban végrehajtható műveleteihez CNC megmunkáló
program készítése, a tanult programnyelv(ek) szerint (esztergálás, marás, fúrás, köszörülés, ciklusutasítások
alkalmazása, alprogramok alkalmazása)
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
CNC forgácsolás technológiája, gépei, berendezései
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli
központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket
tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadás 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Kéziszerszámok
Munkadarab befogó eszközök
Szerszámbefogó eszközök

szerv

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

Mérőeszközök
Fémmegmunkáló szerszámok
CNC esztergagép
CNC marógép
CNC köszörűgép
CNC megmunkáló központ
Ipari robot
Szerszámbemérő gép
Szikraforgácsoló gép (tömb, huzal)
Elszívó berendezések
Hűtés-kenés berendezései
Forgácseltávolító rendszer
Védőberendezések

34 811 01
CUKRÁSZ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A szakképzés jogi háttere
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a 34 811 01 számú, Cukrász megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 01.
Szakképesítés megnevezése: Cukrász
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai végzettség hiányában:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 18. Vendéglátás-turisztika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A szakképzés munkaterületének rövid leírása
A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket,
fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli
változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges anyagmennyiséget felmérni
- élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű
táplálkozáshoz mindjobban igazodó cukrászati terméket készíteni
- cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni
- cukorkészítményeket előállítni
- bevonó anyagokat készíteni, felhasználni
- cukrászati félkész- és késztermékeket készíteni
- uzsonnasüteményeket készíteni

-

teasüteményeket készíteni
kikészített süteményeket készíteni,
hagyományőrző cukrászati termékeket eredeti technológiával készíteni
nemzetközi trend szerint cukrászati termékeket készíteni
fagylaltokat, fagylaltkelyheket készíteni
pohárkrémeket, készíteni
bonbonokat készíteni
tányérdesszerteket készíteni
alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni.

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint
– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenység és az eredményesség feltétele:
azonosító
száma
11561-16
11518-16
11519-16
11521-16
11522-16
11497-12
11499-12

A szakképesítés szakmai követelménymodulja
a modulzáró vizsga
megnevezése
vizsgatevékenysége
Gazdálkodási ismeretek
írásbeli
Élelmiszerismeret
írásbeli
Élelmiszerbiztonsági alapismeretek írásbeli
Cukrász szakmai idegen nyelv
szóbeli
Cukrász szakmai feladatok
írásbeli és gyakorlati
Foglalkoztatás I.
írásbeli
Foglalkoztatás II.
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati termékkészítés
A vizsgafeladat ismertetése: Meghatározott darabszámban, három féle cukrászati késztermék
és egy díszmunka készítése. A vizsgázónk, cukrászati késztermékekhez a félkész termékeket

is el kell készítenie.
- uzsonnasütemény vagy teasütemény készítése
- kikészített sütemény készítése
- fagylalt, vagy pohárkrém, vagy bonbon, vagy tányérdesszert készítése
- díszmunka készítése 16 szeletes előzetesen betöltött tortára
A vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat értékelési aránya: 60 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati termékek technológiája, termeléshez kapcsolódó
gazdasági számítások
A vizsgafeladat ismertetése:
Cukrászati félkész és késztermékek készítésének technológiája, a termékek
előállításához alkalmazott gépek, berendezések munkavédelmi előírása.
A cukrászati termeléshez kapcsolódó gazdasági és cukrász üzemi árugazdálkodással
kapcsolatos számítások (anyaghányad, veszteségszámítás, kalkuláció, leltározási
feladatok)
A feladatlapban a feladatok aránya 50- 50 %
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Cukrász szakmai idegen nyelv, élelmiszerismeret,
élelmiszerbiztonság
A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján, mely az alábbi témaköröket
tartalmazza
- egy cukrászati termék anyaghányadának, a műveletekhez szükséges eszközeinek
és készítésének, idegen nyelvű, ismertetése
- a cukrászati termékkészítéshez alkalmazott nyersanyagok jellemzőinek, a
nyersanyagok technológiai szerepének és, felhasználási lehetőségeinek magyar
nyelvű ismertetése
- a cukrászati termék előállítás élelmiszerbiztonsági követelményeinek magyar
nyelvű ismertetése
A vizsgafeladatban a feladatok értékelési aránya: 25%, 50% , 25%
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc válaszadás 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
A gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt részfeladatok különkülön legalább 51%-osra értékelhetők.
Amennyiben az adott vizsga feladatban az egyik részfeladat 51 % alatt van az adott
vizsgatevékenységet meg kell ismételni.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok

6.2.
6.3.
6.4
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és
felszerelési jegyzék
Cukrász kéziszerszámok, eszközök
Rozsdamentes üstök, - gyorsforralók, formák
Műanyag tálak, mérőedények
Rozsdamentes,
fa
és
márványlapos
munkaasztalok
Főzőberendezések
Mikrohullámú melegítő, csokoládéolvasztó
berendezések
Mérőberendezések
Hűtő, fagyasztó, sokkoló berendezések
Fagylaltgépek
Asztali gyúró, keverő, habverő, gép (2
tanulónként 1 gép)
Gyúró, keverő, habverő és habfúvó gép
Sütő, és kelesztő berendezések
Légkondicionáló

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám
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e
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7

ögy
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heti óraszám
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3/11.
évfolyam
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e

gy

e

gy

8

17,5

9,5

22

140
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11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

Általános élelmiszerismeret

11519-16 Élelmiszerbiztonsági Élelmiszerbiztonságról általában
alapismeretek
Vendéglátás higiéniája
11521-16 Cukrász szakmai
Cukrász szakmai idegen nyelv
idegen nyelv
11522-16 Cukrász szakmai
Cukrász szakmai ismeretek

e
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11

20,5

31,5

Foglalkoztatás II.

Vendéglátó gazdálkodás

heti óraszám
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11499-12
Foglalkoztatás II.

11561-16
Gazdálkodási ismeretek
11518-16 Élelmiszerismeret
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2
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feladatok

Szakrajz
Cukrász szakmai gyakorlat
Cukrász szakmai üzemi gyakorlat

0,5

0,5
5+2

3,5
14

3,5
14

4,5
17,5

3
17,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam
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2. évfolyam
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877,5 óra (34%)

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Vendéglátó gazdálkodás
A gazdálkodás elemei, a piac
Vendéglátó alapismeretek
Adózási ismeretek
Ügvitel a vendéglátásban
Alap, tömeg-és veszteségszámítás

1704,5 óra (66%)
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11518-16
Élelmiszerismeret
11521-16 Cukrász szakmai
11519-16
idegen nyelv
Élelmiszerbiztonsági alapismeretek

Viszonyszámok
Árképzés
Jövedelmezőség
Készletgazdálkodás
Elszámoltatás
Általános élelmiszerismeret
Táplálkozás ismeret
Környezetvédelmi ismeretek
Fogyasztóvédelem
Élelmiszerek csoportjai I.
Élelmiszerek csoportjai II.
Élelmiszerek csoportjai III.
Élelmiszerek csoportjai IV,
Élelmiszerek csoportjai V.
Élelmiszerbiztonságról általában
Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak
Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás
Kémia toxikológiai élelmiszerbiztonság
Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok
Vendéglátás higiéniája
Vendéglátó üzletek kialakításának
feltételei
Személyi higiénia
Vendéglátó tevékenység folytatásának
követelményei
Cukrász szakmai idegen nyelv
Cukrászati anyagok mennyiségi
egységek anyaghányadok
Cukrászati kéziszerszámok, gépek,
berendezések, műveletek
Cukrászati termékek készítése I.
Cukrászati termékek készítése II.
Munkamegosztás, munkaszervezés,
kommunikáció
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11522-16
Cukrász szakmai feladatok

Szakmai önéletrajz,
Cukrász szakmai ismeretek
Cukrászati alapozó ismeretek
Cukrászati félkész termékek
Uzsonnasütemények
Kikészített sütemények I.
Kikészített sütemények II
Teasütemények
Hidegcukrászati készítmények,
bonbonok, tányérdesszertek
Díszítés
Munkaszervezési feladatok ellátása
Cukrászati termékek minősége,
forgalombahozatala
Szakrajz
Szegélydíszek
Feliratok
Sablomok
Sütemény és dísztorta rajzok
Cukrász szakmai gyakorlat
Cukrászati alapozó ismeretek
Cukrászati félkész termékek
Uzsonnasütemények
Kikészített sütemények I.
Kikészített sütemények II
Teasütemények
Hidegcukrászati készítmények,
bonbonok, tányérdesszertek
Díszítés
Cukrász szakmai üzemi gyakorlat
Cukrászati alapozó ismeretek
Cukrászati félkész termékek
Uzsonnasütemények
Kikészített sütemények I.
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Kikészített sütemények II.
Teasütemények
Hidegcukrászati készítmények,
bonbonok, tányérdesszertek
Díszítés
Munkaszervezési feladatok ellátása
Cukrászati termékek minősége,
forgalomba hozatala

113
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A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci
technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot
készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló
felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási
formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes
munka, diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és
működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási,
egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai
(állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.2.
x
mondatszintű kérdésekre
2.3
Tesztfeladat megoldása
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát
végez
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó
gyakran használt egyszerű szavak,
szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok
kitöltése idegen nyelven
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen
nyelven feltett egyszerű kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás
egyszerű mondatokban
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai
irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre
az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre
vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban
történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá
válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a
munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért
eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére,
valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz
reagálni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők
helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen
idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja
fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá
válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket,
illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a
munkahelyi meghallgatás során.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási
képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető
társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által
egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz
alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának
képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv
szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
20 óra
(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása)
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt
a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási
módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.4.
x
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal
1.5.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Levélírás
x
Válaszolás írásban
2.2.
x
mondatszintű kérdésekre
3.
Komplex információk körében
Elemzés készítése
3.1.
x
tapasztalatokról
4.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
4.1.
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos
4.2.
x
helyzetgyakorlat

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11561-16 azonosító számú
Gazdálkodási ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Vendéglátó
gazdálkodás

A 11561-16 azonosító számú Gazdálkodási ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazza a gazdálkodás
összefüggéseit
Felméri az üzletben megjelenő
keresletet és kínálatot
Ételt italt cukrászkészítményt, árukat
beáraz
Választékot állít össze árlapot készít
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a
raktárból
Elvégzi az áruátvétel és tárolás
szakszerű dokumentálását
Rendelést állít össze
Árut rendel
Árut vesz át
Leltározási feladatot végez
Standol elszámol a napi bevétellel
Adózással kapcsolatos nyilvántartást
végez
Nyugtát, kézpénzfizetési/átutalási
számlát állít ki
Bizonylatot állít ki
Munkaidő nyilvántartást vezet
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Veszteség számításokat végez
Gazdálkodási számításokat végez
Kiszámítja az ételek tápanyag és energia
tartalmát
Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény
és a költségek alakulását
Értékesítést ösztönző tevékenységet
folytat
Megkülönbözteti a vendéglátó
vállalkozási lehetőségeket és azok
feltételeit
A gazdálkodás alapegységei
A vállalkozás lényege és jellemzői
Alkalmazza az üzleti kommunikáció

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

eszközeit
Vendéglátó szoftvert használ
SZAKMAI ISMERETEK
A gazdálkodás körfolyamatai és elemei
A gazdálkodás piaci szereplői
A piacok csoportosítása
A piac tényezői és azok összefüggései
A piaci verseny
A gazdálkodás alapegységei
A vállalkozások lényege és jellemzői
Gazdálkodás és ügyvitel
Áruszükségleti terv, árufedezet,
beszerzési formák
Raktári készlet kezelése, ellenőrzése
Az áruátvétel szabályai folyamata
Költségelszámolás
Az anyagfelhasználás mérése
Az étlaptervezés formái jelentősége
alapelvei
A vendéglátás tevékenységének
általános feltételei
A vendéglátó tevékenység tárgyi és
személyi feltételei
A munkaadó és a munkavállaló
kapcsolata:munkaszerződés,munkaidő
beosztás, munkabér
Az üzleti gazdálkodás bizonylatai
A gazdálkodás elemei, összefüggései és
eredménye
A vendéglátás gazdasági számításai
A jövedelmezőséggel kapcsolatos
mutatók.
Készletgazdálkodással kapcsolatos
mutatók
Árképzés
Viselkedéskultúra kommunikáció
Az üzleti élet írásbeli formái
A vendéglátás üzletkörei üzlettípusai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Szorgalom, igyekezet

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

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
3. Vendéglátó gazdálkodás tantárgy

x
x
x
x

139 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

3.1. A tantárgy tanításának célja
A gazdálkodás alapfogalmainak, szervezeti kereteinek és a gazdálkodási tevékenység
megjelenési formáinak megismerése. A munkaviszony, létesítésével és
megszüntetésével, kapcsolatos ismeretek megszerzése. A vendéglátásban
leggyakrabban előforduló vállalkozási formák megismerése. A vendéglátásra jellemző
munkaerő- gazdálkodási feladatok meghatározása. Alapvető adózási ismeretek
elsajátítása. A vendéglátás fő tevékenységeinek, üzletköreinek megismerése.
Alapvető statisztikai, árképzési jövedelmezőségi számítási ismeretek megismerése,
alkalmazása. Termékek és szolgáltatások árának kialakítása, összetételének elemzése.
Vendéglátó üzletek bevételének, kiadásainak, költségeinek, eredményének elemzése.
Optimális készletkialakításhoz szükséges számolási ismeretek elsajátítása. Bevétel,
eredmény, költség, tervezése, elemzése, mutatószámok, viszonyszámok segítségével.
Optimális létszám és bérgazdálkodás megismerése, mutatószámainak alkalmazása
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma kapcsolódik a szakmai modulok méréssel,
anyaggazdálkodással, kínálat összeállítással kapcsolatos területeihez, felhasználva a
közismereti tantárgyakban elsajátított általános kommunikációs és matematikai és
társadalomismereti tartalmakat. A tantárgy tananyagtartalma felhasználja a
közismeretben elsajátított matematikai alapokat, és kapcsolódik az Általános
élelmiszerismeretek tantárgy témaköreihez
3.3. Témakörök
3.3.1.
A gazdálkodás elemei, a piac
8 óra
A gazdálkodás alapfogalmai
A gazdálkodás körfolyamata, termelési-újratermelési ciklus, a gazdálkodás
összefüggései (szükséglet, igény, termelés, elosztás, csere, a pénz, mint fizetőeszköz kialakulásának rövid áttekintése, fogyasztás)
Szükségletek csoportosítása (fontosság, mennyiség, minőség, stb.)
Nemzetgazdaság fogalma, tagozódása (ág, ágazat, alágazat, szakágazat, szektorok)
A piac fogalma, fajtái (áru, szolgáltatás, pénz, tőke, munkaerő)
A piac történeti áttekintése (tiszta piacgazdaság, tervgazdaság, vegyes piacgazdaság)
A piac tényezői és azok kapcsolata (kereslet – kínálat – ár)
A piaci verseny feltételei, területei, korunk piaci helyzete
3.3.2.


A vendéglátó alapismeretek
A vendéglátás fogalma, fő tevékenységei:

A vendéglátás fogalma

36 óra

A vendéglátás helye, szerepe a nemzetgazdaságban
A vendéglátás feladata
A vendéglátás jelentősége (gazdasági, kulturális, társadalmi, politikai)
A vendéglátás fő- és melléktevékenységei:
Beszerzés (árufőcsoportok, vendéglátásban jellemző árurendelési- beszerzési típusok:
szállítási szerződés, cash and carry, árurendelést befolyásoló tényezők: pillanatnyi
készlet, törzskészlet, biztonsági készlet, árak, akciók, szezon, felvett foglalások,
szállítási kondíciók, forgótőke, fizetési feltételek, hűtőlánc) Szerződéskötés,
árurendelés, stb.
Raktározás (áruátvétel kritériumai: mennyiségi, minőségi, értékbeli, számla,
szállítólevél, áruátvétel eszközei pl. mérleg, raktárak típusai: szárazáru, földesáru, hús,
hal, tojás, szakosított tárolás, FIFO elv, raktárak kialakításának szabályai, helyiségek
kapcsolatai, útvonalak)
Termelés (áruvételezés szabályai, vételezési ív, vételezés szempontjai: pillanatnyi
készlet, várt forgalom, szakosított előkészítés: zöldség, hús, hal, tojás, termelés
helyiségei: konyhák típusai)
Értékesítés (választékközlés eszközei: étlap, itallap, árlap, ártájékoztatás, rendelés
folyamata, hidegen – melegen tartás, értékesítési rendszerek: kiszolgálás, felszolgálás,
önkiszolgálás)
Szolgáltatás (szolgáltatás fogalma, vendéglátás jellemző szolgáltatásai)
Mellékfolyamatok (mosogatás: fehér, fekete, hulladékkezelés: veszélyes hulladékok,
stb.)


Vendéglátás tárgyi feltételei:

Vendéglátás üzemei, üzletei (termelőüzemek tevékenysége, üzem, üzlet, üzlethálózat
fogalma)
Üzletkörök (melegkonyhás vendéglátóhelyek, cukrászdák, italüzletek, zenés
szórakozóhelyek)
Üzlettípusok jellemzői (elhelyezkedés, kialakítás, berendezés, választék,
befogadóképesség, vendégkör, árak, szolgáltatások)
A vendéglátás tárgyi feltételei (üzem, üzlet, termelés és értékesítés helyiségei,
berendezései)


Vendéglátás személyi feltételei:

A vendéglátás személyi feltételei (termelés, értékesítés, szolgáltatás munkakörei) és
munkaügyi ismeretek
Munkáltató és munkavállaló kapcsolata (munkaszerződés fogalma, tartalma,
jellemzői) Munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei
Munkaköri leírás célja, tartalma
Munka Törvénykönyve és a Kollektív szerződés célja, főbb tartalmi elemei
Munkaerő- és létszámgazdálkodás célja, tartalma (állományi-, dolgozói-, átlaglétszám,
fluktuáció, termelékenység, átlagbér)
Munkaidő beosztási formák (azonos időben, osztott, törzsidő, rugalmas)
Bérezési formák (minimálbér, alapbér, jutalék, prémium, órabér, béren kívüli juttatási
formák)
Munkaidő beosztás, szabadságolás dokumentumai


A vendéglátásban jellemző vállalkozási formák:

A gazdálkodás alapegységei, alapfogalmai (állam, gazdálkodó szervezetek, háztartás)
Vállalkozási formák, típusok (egyéni és társas vállalkozások, KKT, BT, KFT, RT)
Vendéglátásra jellemző vállalkozási típusok jellemzői (egyéni, BT, KFT alapítása,
alapításának feltételei, dokumentumai, tagjai, tagok felelőssége, tagok jogai,
vállalkozások vagyona, megszűntetési módjai, belső és külső ellenőrzése, NAV)
3.3.3.
Adózási ismeretek
10 óra
Adó fogalma, adó alanya, tárgya, adózás alapelvei, funkciói
Adók csoportosítása, főbb adófajták jellemzői (SZJA, jövedéki adó, osztalékadó,
nyereségadó, helyi adók, ÁFA)
A témakör részletes kifejtése
3.3.4.
Ügyvitel a vendéglátásban
15 óra
Bizonylatok típusai, szigorú számadású bizonylatok jellemzői
Ügyvitel fogalma, gazdasági esemény és bizonylatolás
Nyomtatványok felismerése, kitöltése, alkalmazása, tartalmának ismerete
(készpénzfizetési számla, nyugta, átutalási számla, felvásárlási jegy, standív, étkezési
utalványok, vásárlók könyve, stb.)
Készletgazdálkodás a vendéglátásban: a készletgazdálkodás fogalmai (nyitókészlet,
készletnövekedés, készletcsökkenés, értékesítésen kívüli készletcsökkenés,
zárókészlet, átlagkészlet, forgási sebesség) bizonylatainak típusai, kitöltése
(szállítólevél, számla, bevételezési-kiadási bizonylat, vételezési jegy, selejtezési ív)
Leltározás: áruátvétel, bevételezés, készletnyilvántartás, leltározás módjai
(elszámoltató, lecsapó, átadó-átvevő, vagyonmegállapító) folyamata, bizonylatainak
ismerete, kitöltése (leltárív, leltárjegyzőkönyv), standolás
Írásbeli kommunikáció (üzleti / hivatalos levél, önéletrajz, névjegykártya…)
Vendéglátó ipari kommunikáció és viselkedés kultúra
Modern kommunikációs csatornák szerepe, előnye-hátránya, használatának szabályai
(e-mail, fax, SMS, MMS, üzenetrögzítő…)
3.3.5.
Alap-, tömeg- és veszteségszámítás
Százalékszámítás, kerekítés szabályai
Mértékegység átváltások
Tömegszámítás
Energia- és tápérték táblázat
Anyaghányad-számítás
Veszteség- és tömegnövekedés számítás

16 óra

3.3.6.
Viszonyszámok
Bázis- és láncviszonyszám
Százalékszámítás kerekítés szabályai
Megoszlási viszonyszám

10 óra

3.3.7.
Árképzés
18 óra
Árkialakítás szempontjai
Áruk és szolgáltatások árának kialakítása, sajátosságai, felépítése (bruttó és nettó ár
ÁFA, beszerzési ár, árrés, haszonkulcs)
ÁFA számítás
Árképzés, árkialakítás

Árengedmény- és felárszámítás
Ár és bevételelemzés (árrés-szint, anyagfelhasználási-szint, haszonkulcs
3.3.8.
Jövedelmezőség
8 óra
A költség fogalma, fajtái és azok csoportosítása (nemek szerint, bevételhez való
viszonya szerint, elszámolhatóság szerint)
Költséggazdálkodás, költségelemzés (költségszint)
Az eredmény fogalma (nyereség, veszteség, null szaldó / fedezeti pont)
Az eredmény-kimutatás menete, jövedelmezőségi tábla készítése, az adózott és az
adózatlan eredmény kiszámítása
Az eredmény elemzése (eredményszint)
3.3.9.
Készletgazdálkodás
10 óra
Átlagkészlet számítási módok, azok alkalmazása (számtani átlag, súlyozott átlag,
kronologikus átlag)
Áruforgalmi mérlegsor alkalmazása
Készletgazdálkodási mutatószámok alkalmazása (forgási sebesség napokban és
fordulatokban
3.3.10.
Elszámoltatás
Leltárhiány, többlet értelmezése
Normalizált hiány, készen tartási veszteség értelmezése
Raktár elszámoltatása
Termelés elszámoltatása
Értékesítés elszámoltatása

8 óra

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Kiselőadás
Megbeszélés
Szemléltetés
Házifeladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
4.
4.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli
x
beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

A
11518-16 azonosító számú
Élelmiszerismeret
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Általános
élelmiszerismeret

A 11518-16 azonosító számú Élelmiszerismeret megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a korszerű életmódhoz
kötődő sajátosságokat
Alkalmazza az élelmiszerkutatások
eredményeit
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve
minőség-megőrzési időket és az áruk
minőségét
Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat
Megtanulja az élelmiszerek
táplálkozástani ismereteit
Termékkészítésnél és értékestésnél
alkalmazza a legfontosabb fehérje
forrásokat
Termékkészítésnél és értékestésnél
alkalmazza a legfontosabb szénhidrát
forrásokat
Termékkészítésnél és értékesítésnél
alkalmazza az élelmiszerekben
található zsírokat, lipideket
Alkalmazza a vitaminokról és
ásványisókról megtanult fogalmakat
Tudatos környezetvédelmi
tevékenységet folytat
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Megkülönbözteti az alapvető
élelmiszereket és élvezeti cikkeket
Édes, sós és savanyú íz kialakításánál
felhasználja az ízesítőanyagok
tulajdonságait
Tulajdonságaik és felhasználásuk
alapján megkülönbözteti a fűszereket
Megkülönbözteti a tejkészítményektől
a növényi eredetű termékeket
Termékkészítésnél, és értékesítésnél
felhasználja a sajtok érleléséről
állagáról tanult ismereteket

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Termékkészítésnél felhasználja a tojás
összetételéről, technológiai szerepéről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a malomipari termékekről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a száraztésztákról
megtanult ismereteket
Termékkészítésnél alkalmazza a
természetes és mesterséges
édesítőszerekről megtanult ismereteket
Alkalmazza a növényi és állati eredetű
zsiradékokról megtanult ismereteket
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
a vágóállatokat és a húsrészeket
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
a húsipari termékeket
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
és csoportosítja a házi szárnyasokat
Tanultak alapján megkülönbözteti az
édesvízi, tengeri és egyéb hidegvérű
állatokat
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
az étkezési vadakat és vadszárnyasokat
Idényjelleg szerint rendszerezi a
zöldségeket és gyümölcsöket
Táplálkozástani összetételük alapján
rangsorolja a zöldségeket, gombákat és
a gyümölcsöket
Alkalmazza az édesipari termékekről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a kávé és tea
hatóanyagairól, előállításáról
felhasználásáról megtanult ismereteket
Alkalmazza az alkoholtartalmú és
alkoholmentes italokról megtanult
ismereteket
SZAKMAI ISMERETEK
Táplálkozástani ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Fogyasztóvédelmi ismeretek
Alapízesítést befolyásoló anyagok
Fűszerek
Tej, tejtermékek
Tojás
Malomipari termékek, sütőipari
termékek, tészták
Természetes édesítőszerek
Zsiradékok

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

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hús, húsipari termékek, baromfifélék,
halak, hidegvérűek, vadak
Zöldségek
Gombák csoportjai
Gyümölcsök
Édesipari termékek, Koffein tartalmú
élelmiszerek
Alkohol tartalmú italok, alkoholmentes
italok
Adalékanyagok, kényelmianyagok,
mesterséges édesítőszerek
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott
szövegmegértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Felelősségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás

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

4. Általános élelmiszerismeret tantárgy

121 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

4.1. A tantárgy tanításának célja
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak
megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A tanulók
megtanulják az emésztés folyamatát. A minden napi tevékenysége során használni
tudja az emberiség tápanyag és energia szükségletének megtanult szabályait. Képes
lesz értékelni az élelmiszereket. Az élelmiszerismeret tantárgy célja a
vendéglátásban felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok
konyhatechnológiai szerepének és fontosságának megismerése, a felhasználás
lehetőségeinek az elsajátítása
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül. A szakmai ismeretek tantárgyban technológiai
alapismeretek témakörhöz kapcsolódik a tartalom.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Táplálkozási ismeretek
12 óra
Táplálkozás jelentősége:
Élelmiszerek összetevői víz és szárazanyagok (alaptápanyagok, védőtápanyagok,
járulékos anyagok, ballasztanyagok) jellemzése
Emésztés, tápanyag felszívódás
Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete
Élelmiszerek tápértékének megőrzése:
Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra
Az élelmiszerek előkészítése folyamán bekövetkező változások
Az élelmiszerek elkészítése folyamán bekövetkező változások
Befejező műveletek
Élelmiszerek tartósítása: Fizikai-, fizika-kémiai-, kémiai tartósítási eljárások
4.3.2.
Környezetvédelmi ismeretek
Vizek védelme
Környezeti elemek védelme
Veszélyes hulladék
Zajvédelem

2 óra

4.3.3.
Fogyasztóvédelem
4 óra
Fogyasztók egészségének és biztonságának védelme
Fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme
Fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása
Jogorvoslathoz és kárigényhez, érvényesítéséhez való jog
Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel
Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek
Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek
Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek
Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének
szabályai

Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése
Jegyzőkönyv kitöltése
Válaszadás határideje a bejegyzésre
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama
4.3.4.


Élelmiszerek csoportjai I
Alap ízeket befolyásoló anyagok:

40 óra

Édes, sós és savanyú ízt adó anyagok:
Természetes édesítőszerek: (répacukor, gyümölcscukor, malátacukor, tejcukor,
dextróz, invertcukor, keményítőszörp, izoszörp, méz és cukoralkoholok) édesítőereje
jellemzése, felhasználása. A cukrok technológiai hatása. Cukor szirupok sűrűségének
mérése
Só jellemzése felhasználása
Ecetek jellemzése felhasználása (ecet esszencia, fűszerezett ecetek,
gyümölcs ecetek, balzsamecetek)


Fűszerek:

Fűszerek jellemzése, fűszercsoportok termések, magvak, virágok- virágrészek,
levelek, héjrészek, gyökerek-gyökérrészek, fűszerkeverékek jellemzése, fajtái,
felhasználása


Tej és termékeinek:

A tejtermékek megnevezésének védelmében hozott élelmiszer rendelet értelmezése
A tej, tejkészítmények,(savanyított, dúsított, ízesített, tartósított) tejtermékek
(túrófélék, sajtok) jellemzése, tárolása felhasználása.
Tej és termékeinek érzékszervi vizsgálata


Tojás :

Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása.
Tojás minősítése, tárolása, tartósított termékei
Tojás érzékszervi vizsgálata


Malomipari termékek:

Malomipari termékek alapanyagai, lisztek fajtái lisztek minőségét meghatározó
tényezők
Lisztek érzékszervi vizsgálata szín, szag íz, és sikérvizsgálata
Keményítők, darák, hántolt, pelyhesített, puffasztott, és egyéb termékek jellemzése
 Sütőipari termékek jellemzése:
kenyerek, péksütemények, morzsák jellemzése
Száraztészták: csoportosítása, jelentősége a táplálkozásban



Zsiradékok:

Állati eredetű zsiradékok
(vaj sertészsír, baromfizsír háj, tepertő, állati eredetű olajak) jellemzése felhasználása
Növényi eredetű zsiradékok
(kakaóvaj, étkezési olajak, margarinok, keményített zsiradékok) jellemzése,
felhasználása. Zsiradékok érzékszervi vizsgálata
Élelmiszerek csoportjai II.
Hús húsipari termékek

4.3.5.


19 óra

Húst szolgáltató állatok, húsok összetétele táplálkozás élettani jelentősége, érése, a
hús minőségét meghatározó tényezők, különböző húsainak és belsőségeinek
jellemzése
Húsipari termékek nyersanyagai, húsfeldolgozás műveletei, töltelékes áruk (gyorsan
romló termékek, tartós termékek) darabos készítmények jellemzése felhasználása.


Baromfiipari termékek, vágott baromfik, libamáj jellemzése tárolása



Vadak jellemzése:

Nagyvadak és apróvadak csoportjai vadhús összetétele, tulajdonságai, kezelése
tárolása felhasználása


Halak és hidegvérűek jellemzése:

Halak összetétele táplálkozás élettani jelentősége, csoportjai felhasználása tárolása
Egyéb hidegvérűállatok fajtái, felhasználása.
4.3.6.



Élelmiszerek csoportjai III.
Zöldségek:

16 óra

Zöldségek átlagos összetétele
Burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, hüvelyes zöldségek, hagymafélék,
gyökérzöldségek, levélzöldségek, gombák egyéb zöldségek fajtái jellemzése
felhasználása


Gombák: termesztett gombák és vadon termő gombák fajtái és felhasználása



Gyümölcsök:

Hazai gyümölcsök almatermésűek, csonthéjasok, bogyótermésűek, kabakosok,
száraztermésűek fajtái jellemzése felhasználása
Déli gyümölcsök, friss és szárított déligyümölcsök fajtái jellemzése felhasználása
Friss, lédús, és száraz termésű gyümölcsök kémiai összetétele
Gyümölcsök táplálkozás élettani jelentősége
4.3.7.



Élelmiszerek csoportjai IV.
Édesipari termékek:

12 óra

Kakaópor előállítása, fajtái, zsiradéktartalma, felhasználása
Csokoládétermékek,(kakaóvaj, kakaómassza, ét-, tej-, fehér csokoládé) előállítása
összetétele felhasználása
Bevonó masszák fajtái, megkülönböztetése összetétel alapján a csokoládétól,
felhasználása
Csokoládé és bevonó massza összehasonlító érzékszervi vizsgálata
Fondán, marcipán, nugát összetétele jellemzése felhasználása


Koffein tartalmú élelmiszerek:

Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, pörkölt kávé kémiai összetétele,
felhasználása
Kávéital extrakt tartalmának meghatározása refraktométerrel
Tea fajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása
Élelmiszerek csoportjai V.
16 óra
 Italok:
Alkoholtartamú italok borok, sörök, szeszesital ipari készítmények jellemzése,
készítése, csoportjai minősége, felhasználása
Pálinka alkoholtartalmának meghatározása szeszfokolóval
Párlatok
Alkoholmentes italok gyümölcs és zöldség levek, szörpök, szénsavas üdítők
jellemzése, készítése, csoportjai, minősége, felhasználása

4.3.8.



Adalékanyagok:

Adalékanyagok jellemzése, adagolásának szabályozása, E-szám értelmezése
Mesterséges édesítőszerek fajtái, édesítő hatása, tápértéke energiatartalma
felhasználása a diétás termékeknél
Színezőanyagok, térfogatnövelő szerek, savanyító szerek, mesterséges édesítőszerek
emulgeálószerek, stabilizáló szerek és zselírozó anyagok, tartósítószerek, módosított
keményítők, ízfokozók jellemzői, fajtái felhasználása
 Kényelmi anyagok:
Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
Magyarázat
x
2.
Elbeszélés
x

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kiselőadás
Megbeszélés
Vita
Szemléltetés
Projekt
Kooperatív tanulás
Szimultáció
Szerepjáték
Házi feladat

x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási
módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
2.1.
x
készítése
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.7.
x
ismertetése szóban
3.
Csoportos munkaformák körében

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk
rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x

x
x
x
x

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

A
11518-16 azonosító számú
Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a diétás szabályokat
Betartja az élelmiszerekre vonatkozó
jogszabályokat
Betartja a kémiai szennyeződésekre
vonatkozó szabályokat
Alkalmazza az élelmiszerekben lévő
allergénekre vonatkozó szabályokat
Betartja és betarttatja a HAACCP
előírásait
Betartja és betarttatja a higiéniai
előírásokat
Megtanulja és alkalmazza a
mikroorganizmusok káros és hasznos
tulajdonságait
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és/vagy
ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági illetve a
minőség megőrzési időket és az áruk
minőségét
Az előírásoknak megfelelően
alkalmazza a mintavételi szabályokat
Magasfokú személyi higiéniát tart fenn
az élelmiszer forgalmazás során
SZAKMAI ISMERETEK
Élelmiszerek tápértékének megőrzése
Mikroorganizmusok jellemzői
Élelmiszer eredetű megbetegedések
Élelmiszerek tartósítása
Élelmiszer vizsgálat
Kémiai-toxikológiai
élelmiszerbiztonság
Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok
A HACCP élelmiszerbiztonsági
rendszer jogszabályai
Személyi higiénia

Vendéglátás
higiénéje

Élelmiszerbiztons
ág alapjai

A 11519-16 azonosító számú Élelmiszerbiztonsági alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Nyersanyagok beszerzési átvételi,
tárolási, előkészítési követelményei
Vendéglátó termékkészítés, tárolás,
szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak
meghatározása
Vendéglátó műhely, konyha, eladótér
higiéniája kritikus pontok ellenőrzése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű hallott szöveg
x
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
x
Felelősségtudat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Problémamegoldás, hibaelhárítás
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5. Élelmiszerbiztonságról általában tantárgy
18 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással
5.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulókkal megismertetni az élelmiszerbiztonsági alapfogalmakat, kialakítani a felelős
magatartást, az élelmiszerek feldolgozásánál, tárolásánál és értékesítésénél.
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak
megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása.
A feldolgozott élelmiszerek forgalomba hozatalának lehetőségei,
feltételeinek
elsajátítása
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
5.3. Témakörök
5.3.1.
Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak
Élelmiszerlánc, élelmiszerbiztonság
Élelmiszer minőség
Élelmiszer higiénia (hús, tej, tojás, zöldség)
Élelmiszer nyomon követhetőség
Az állam, az élelmiszer-vállalkozó és a fogyasztó felelőssége
az élelmiszerbiztonság megteremtésében
Vállalkozói felelősség
Hatósági felügyelet
Fogyasztói magatartás
Élelmiszerlánc biztonsági stratégia

3 óra

5.3.2.
Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás
6 óra
Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei
Mikroorganizmusok csoportosítása
Mikroorganizmusok szaporodásának környezeti feltételei
Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége. (élesztők, penészek, fehérjebontók)
Szennyeződés
Romlás, romlást okozó mikrobák
Az élelmiszer előállításban közreműködő mikroorganizmusok
Élelmiszer eredetű megbetegedések
Ételmérgezés
Ételfertőzés
Eljárás élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúja esetében
Leggyakoribb élelmiszerrel is terjedő kórokozók
Az élelmiszerek romlása
A tartósítás fogalma
Az élelmiszer-tartósítás fizikai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás, fizika-kémiai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás kémiai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás biológiai módszerei
5.3.3.

Kémiai-toxikológiai élelmiszerbiztonság.

4 óra

Kémiai szennyezőkre vonatkozó szabályozásról
Kémiai szennyezők az élelmiszerekben
Állatgyógyászati szermaradékok
Peszticid maradékok
Környezeti szennyezők – toxikus nehézfémek- poliklórozott
szerves vegyületek-(dioxinok, poliklórozott bifenilek)
Technológiai eredetű szennyezők (PAH-ok, Nitrózaminok, Transz-zsírsavak)
Zsírban, olajban sütés szabályai
Csomagoló anyagok
Élelmiszerrel érintkező felületek
Biológiai eredetű szennyezők – Mikotoxinok
Tengeri és édesvízi biotoxinok
Hisztamin
Adalékanyagok felhasználásának jelentősége és szabályozása, adalékanyag csoportok
Élelmiszerekben természetes módon előforduló méreganyagok
Mérgező gombák, vadon termő gomba felhasználása a vendéglátásban
Mérgező állatok,
Mérgező növények
5.3.4.
Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok.
A jogszabályok célja, rendszere, hierarchiája
Élelmiszer-előállításra és forgalmazásra vonatkozó jogszabályok
A GHP helye és szerepe a szabályozásban
Termékspecifikus szabályok: Magyar Élelmiszerkönyv
A fogyasztók tájékoztatásáról szóló jogszabályok; Allergének a vendéglátásban;
Húsok származási helye
Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra és adalékanyagokra
vonatkozó jogszabályok (határértékek)
Speciális területekre vonatkozó jogszabályok
Vendéglátás és közétkeztetés
Ételmérgezés, ételfertőzés
Kártevőirtás, biocid termékek, egészségügyi nyilatkozat

5 óra

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
Magyarázat
x
2.
Elbeszélés
x
3.
Kiselőadás
x
4.
Megbeszélés
x
5.
Vita
x

6.
7.
8.
9.
10.

Szemléltetés
Projekt
Kooperatív tanulás
Szimultáció
Házi feladat

x
x
x
x
x

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
2.1.
x
készítése
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.7.
x
ismertetése szóban
3.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
3.1.
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
3.2.
x
munkavégzés irányítással

3.3.
3.4.

Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
6. Vendéglátás higiénéje tantárgy

18 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

6.1. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátó üzlet kialakításának és üzemeltetésének követelményei
és a működéssel kapcsolatos HACCP szabályok elméleti hátterének megismertetése, a
tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. A tanulók megtanulják és tudatosan használják
a korszerű személyi higiénia minden előírását a munkahelyükön és a minden napi
életben. Nincs előtanulmányi követelmény
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül
6.3. Témakörök
6.3.1.
Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei
10 óra
Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei
Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz, szennyvízelvezetés követelményei
A helyiségek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett
övezetek, kereszteződésének tilalma
Bejáratok kialakításának követelményei
Raktárak kialakításának követelményei
Előkészítő helyiségek kialakításának követelményei
Konyhák, műhelyek kialakításának követelményei
Mosogatók kialakításának követelményei
Vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei
6.3.2.
Személyi higiénia
Személyi higiénia
Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv,
érvényes orvosi alkalmassági vizsgálat igazolása
Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei
Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek
Jelentősége az élelmiszerbiztonságban
Személyi és tárgyi feltételek
A kéz ápolása, tisztán tartása, a dolgozó helyes magatartása
Védőruha, munkaruha használata, tisztítása
Betegségek, sérülések
Egészségügyi alkalmasság
Látogatók, karbantartók
Helyes magatartás az élelmiszerkészítés, és tálalás során

2 óra

6.3.3.
Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei
A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei
Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei
Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai
Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai

6 óra

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, laboratórium
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
Magyarázat
x
2.
Elbeszélés
x
3.
Kiselőadás
x
4.
Megbeszélés
x
5.
Vita
x
6.
Szemléltetés
x
7.
Projekt
x
8.
Kooperatív tanulás
x
9.
Szerepjáték
x
10.
Házi feladat
x
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel

1.5.
1.6.
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.

Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
x
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
x

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

A
11521-16 azonosító számú
Cukrász szakmai idegen nyelv
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Cukrász szakmai
idegen nyelv

A 11521-16 azonosító számú Cukrász szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelvű receptekben és
technológiákban alkalmazza a
cukrászati anyagok mennyiségi
egységeit
Egyszerű idegen nyelvű mondatokat
alkot cukrászati eszközökről és ezekkel
végzett cukrászati műveletekről
Egyszerű idegen nyelvű mondatokat
alkot cukrászati gépekről,
berendezésekről és ezekkel végzett
cukrászati műveletekről
Idegen nyelven bemutatja a cukrászati
termékek készítését
A munkamegosztást, munkaszervezést
idegen nyelven megbeszéli
munkatársaival
A gyakorlati munka során idegen
nyelven utasításokat ad és fogad
Idegen nyelvű szakmai önéletrajzot
készít
SZAKMAI ISMERETEK
Cukrász szakma nyersanyagai idegen
nyelven
Mennyiségi egységek és számolás,
cukrászati anyaghányadok idegen
nyelven
Cukrászati eszközök, gépek,
berendezések és cukrászati műveletek
összekapcsolása idegen nyelven
Cukrászati félkész és késztermékek
idegen nyelvű technológiája
Cukrászati munkaszervezési,
munkamegosztási kommunikáció
idegen nyelven
Szakmai önéletrajz idegen nyelven
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

megértése
Elemi számolási készség idegen
nyelven
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x
x
x
x

7. Cukrász szakmai idegen nyelv tantárgy
72 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással
7.1. A tantárgy tanításának célja
A cukrászatban használt szakmai szókincs elsajátítása, alkalmazása. Különböző
cukrászati anyaghányadok, műveletek, technológiák idegen nyelvű ismerete,
alkalmazása. A cukrászati termékkészítés közben lejátszódó szituációk idegen nyelvű
kezelése.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma a közismereti nyelvtanításban elsajátított ismeretekre
épül, valamint kapcsolódik a Cukrászati szakmai feladatok modul tartalmához
7.3. Témakörök
7.3.1.
Cukrászati anyagok, mennyiségi egységek, anyaghányadok
12 óra
A cukrászat nyersanyagai
A nyersanyagok tárolása
Cukrászkészítmények megnevezései
Mennyiségi egységek átváltása, matematikai alapműveletek számolás gyakorlása
Cukrászkészítmények anyaghányada, cukrászati anyagok, mennyiségi egységek
alkalmazása
7.3.2.
Cukrászati kéziszerszámok, gépek, berendezések, műveletek
12 óra
A cukrászat kéziszerszámainak megnevezései
Egyszerű idegen nyelvű mondatokat alkotása cukrászati eszközökről és ezekkel
végzett cukrászati műveletekről
A cukrászat gépeinek, berendezéseinek megnevezései
Egyszerű idegen nyelvű mondatokat alkotása cukrászati gépekről, berendezésekről és
ezekkel végzett cukrászati műveletekről
7.3.3.
Cukrászati termékek készítése I.
Tészták készítése
Töltelékek készítése
Uzsonnasütemények készítése

12 óra

7.3.4.
Cukrászati termékek készítése II.
24 óra
Bevonatok melegítése, olvasztása, temperálása
torták, szeletek, roládok. krémes tejszínes készítmények, desszertek, bonbonok,
fagylaltok készítése
7.3.5.
Munkamegosztás, munkaszervezés kommunikáció
Munkatársakkal folytatott kommunikáció cukrászati
munkaszervezésről
Gyakorlati munkával kapcsolatos utasítások adása, fogadása

9 óra
munkamegosztásról,

7.3.6.
Szakmai önéletrajz
Nemzetközi szakmai önéletrajzi nyomtatvány kitöltése idegen nyelven

3 óra

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
elbeszélés
x
3.
kiselőadás
x
4.
megbeszélés
x
5.
vita
x
6.
szemléltetés
7.
projekt
x
8.
kooperatív tanulás
x
9.
szerepjáték
x
10.
házi feladat
x
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
2.1.
x
készítése

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

Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x
x

x
x
x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11522-16 azonosító számú
Cukrász szakmai feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Cukrász szakmai
üzemi gyakorlat

FELADATOK
Betartja és betartatja a higiéniai
előírásokat
Munkájához alkalmazza az eszközöket,
berendzéseket, gépeket
Betartja és betartatja a munkavédelmi
előírásokat
Felméri és összekészíti a szükséges
anyagokat, eszközöket
Cukrász technológiai alapműveleteket
végez
Cukrászati félkész termékeket készít
Cukorkészítményeket főz, olvaszt
Töltelékeket főz, forráz, resztel, kever,
habbá ver
Gyümölcsöket tartósít
Bevonóanyagokat melegít, hígít,
temperál készít
Tésztákat gyúr, hajtogat, resztel, kever,
felver, hengerel, pihentet
Tésztákat ken, nyújt, alakít és kisüt
Cukrászati késztermékeket készít
Uzsonnasüteményeket készít
Kikészített süteményeket készít
Teasüteményeket készít
Eredeti technológiával készíti a
hagyományőrző magyar cukrászati
termékeket
Nemzetközi cukrászati technológia
alkalmazásával, cukrászati termékeket
készít
Fagylaltot, fagylaltkeveréket készít, főz
fagyaszt, fagylaltkelyhet készít
Parfékat készít
Pohárkrémet készít
Bonbonokat készít
Tányérdesszertet készít
Megtervezi, lerajzolja az új
süteményeket, dísztortákat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Szakrajz

x

Cukrász szakmai
ismeretek

Cukrász szakmai
gyakorlat

A 11522-16 azonosító számú Cukrász szakmai feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

Díszít alkalmi dísztortákat készít
x
x
Munkaszervezési feladatokat végez
x
Ügyel a termékek minőségére
SZAKMAI ISMERETEK
Cukrász szakma higiéniai
x
követelményei
Cukrász szakma tárgyi feltételei
x
Cukrász szakma munkavédelmi
x
előírásai
Cukrászati gépek
x
Cukrászati hőközlő berendezések
x
Cukrászati hőelvonó berendezések
x
Cukrásztechnológiai alapműveletek és
x
termékcsoportok
Cukorkészítmények, töltelékek,
x
bevonóanyagok
Gyümölcstartósítás
x
Tészták, sütési eljárással készült
x
félkész termékek előállítása
Uzsonnasütemények
x
Torták, szeletek, tekercsek
x
Minyonok, desszertek, tartós cukrászati
x
készítmények
Krémes és tejszínes készítmények
x
Hagyományőrző magyar cukrászati
x
termékek
Nemzetközi cukrászati termékek
x
Édes és sós teasütemények
x
Fagylaltok, parfék, adagolt
x
hidegcukrászati termékek
Díszítések
x
Szakrajz
x
x
Bonbonok
x
Tányérdesszertek
x
Munkaszervezés
x
Cukrászati készítmények minősége é
x
forgalomba hozatala
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Mennyiségérzék
x
Speciális mozdulatok, műveletek
alkalmazása
Technológiák alkalmazása
x
Olvasott és írott szakmai szöveg
x
megértése
Cukrászati eszközök, gépek,
berendezések használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Ízérzékelés
Szaglás

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Kézügyesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
x
A környezet tisztán tartása
Határozottság
Irányíthatóság

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

8. Cukrász szakmai ismeretek tantárgy

247 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

8.1. A tantárgy tanításának célja
A cukrász szakmához szükséges szaktechnológiai elmélet, magában foglalja a gépek,
eszközök nyersanyagok ismeretét, az alapműveleteket, a készítmények technológiáját és a
témákhoz kapcsolódó higiéniai és munkavédelmi előírásokat. megalapozza a gyakorlati
tevékenység minőségét, és a készítés biztonságát.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
8.3. Témakörök
8.3.1.
Cukrászati alapozó ismeretek

10 óra

 Cukrász üzemi ismeretek:
Raktárak, előkészítő helységek, cukrászműhely, mosogatók, expediáló helység,
szociális helységek, irodák bemutatása


A cukrász szakma tárgyi feltételei:

Cukrász üzem berendezései: bútorzat, hőközlő-berendezések (tűzhelyek, zsámolyok,
sütők, mikrohullámú melegítő, csokoládémelegítő, temperáló, krémfőző gépek) és hő
elvonó berendezések (hűtők, mélyhűtő, sokkoló, fagylalt fagyasztó, tároló)
működése, alkalmazása
Cukrász üzem gépei: előkészítő műveletek gépei, (mérlegek, szitáló, aprító gépek)
félkész termékeket előállító és feldolgozógépek (dagasztógép, tésztanyújtó,
univerzális konyhagép, hengergép, fondantgép, habfúvó,) összeállítása, működése,
alkalmazása
Munkaeszközök csoportosítása, alkalmazása


A cukrász szakma munkavédelmi előírásai:

Cukrász üzem kialakításának, technológiai
gépeinek, eszközeinek munkavédelmi előírásai


folyamatainak,

berendezéseinek,

Cukrásztechnológiai alapműveletek és termékcsoportok bemutatása:

Előkészítő műveletek: anyagok, eszközök, gépek előkészítése
Cukrászati félkész termékek jellemzése: cukorkészítmények-, töltelékek-, bevonó
anyagok-, gyümölcstartósítás jellemzése, tészták készítése, lazítása, sütési eljárással
készült félkész termékek általános jellemzése, tészták sütésének általános jellemzői,
sütés utáni műveletek
Cukrászati késztermékcsoportok jellemzése: uzsonnasütemények-, kikészített
sütemények, kikészítés műveletei, teasütemények, bonbonok, tányérdesszertek,
hidegcukrászati készítmények, diétás, cukrászati termékek jellemzése

Cukrászati félkész termékek
54 óra
 Cukorkészítmények:
Főzött cukorkészítmények: Cukorfőzet készítés nyersanyagai,- lépései, - tisztasági
előírásai, hígító cukoroldat, fondán, tojáshabos készítmények cukoroldata, karamell
előállításának módszerei, felhasználása Hőfokok, kézi próbák összefüggései
jellemzése
Olvasztott cukorkészítmények: dobos cukor, grillázs (kemény és puha grillázs),
cukorfesték előállítása, felhasználása
Cukorkészítmények előállításának balesetvédelmi előírásai

8.3.2.



Töltelékek:

Édes töltelékek: gyümölcstöltelékek, olajos magvakból készült töltelékek, tartós
töltelékek, tojáskrémek, vajkrémek, tejszínkrémek, egyéb töltelékek anyagai,
készítési módja, felhasználása
Sós töltelékek: kisült tésztába és nyers tésztába tölthető sós töltelékek nyersanyagai,
összetétele, készítési módja, felhasználása.
Töltelékkészítés műveleteinek, gépeinek balesetvédelmi előírásai


Bevonó anyagok:

Fondán melegítése, hígítása, fondán felhasználási területei
Csokoládé olvasztása, temperálása, temperálás célja, temperálási módszerek, ét-, tej,
fehércsokoládé temperálási hőmérsékletei, ét-, tej, fehércsokoládé felhasználási
területei,
Bevonómassza olvasztása, hígítása, ét-, tej, fehér felhasználási területe
Zselékészítés módszerei, felhasználási területei
Áthúzó ganache , tükörbevonók készítése, és felhasználása


Gyümölcstartósítás:

Romlás megakadályozása, tartósítási eljárások gyorsfagyasztás, vízelvonás,
hőkezelés, vastagcukorban tartósítás, alkoholban tartósítás jellemzése, tartós
gyümölcskészítmények felhasználási területei


Tészták és feldolgozott, kisült félkész termékei:

Élesztős tészták:
Biológiai lazítás közben lejátszódó kémiai folyamatok, élesztős tészták
csoportosítása, közvetett tésztakészítés, közvetlen tésztakészítés, hideg tésztavezetés
jellemzése, gyúrt, kevert, hajtogatott, omlós élesztős tésztafajták jellemzése, fajtái,
felhasználási lehetőségei
Omlós tészták:
Zsiradékkal történő lazítás, omlós tészták csoportosítása, jellemzése, tésztahibák,
megelőzésük, kijavításuk.

Gyúrt omlós tészták, sárga-, barna-, kakaós-, angol-, fehér-, sós linzer tészták
készítése, felhasználási lehetőségei, gyúrt omlós tésztafajták feldolgozott, kisült
félkész termékei, sütési hőfokok, sütés utáni teendők
Kevert omlós tészták készítése, feldolgozás szerinti csoportosítása, fajtái,
felhasználási lehetőségei, kevert omlós tésztafajták feldolgozott, kisült félkész
termékei, sütési hőmérsékletek, - módok, sütés utáni teendők
Vajas- és leveles tészta:
Vajas- és leveles tészta megkülönböztetése a felhasznált zsiradék szerint. Vajas
tészta-, leveles tészta készítése, mechanikai lazítása, felhasználási lehetőségei,
feldolgozott, kisült félkész termékei, sütési hőfokok, sütés utáni teendők
Forrázott tészta:
Forrázott tészta alap és járulékos anyagai, tésztakészítés, tésztahibák és javítási
módok, tésztahüvelyek alakítása sütése, felhasználási lehetőségei
Felvertek:
Felvertek alap és járulékos anyagai, általános jellemzése habbal lazítása,
csoportosítása
Hideg úton készült könnyű felvertek-, hideg úton készült nehéz felvertek-, készítése,
fajtái, felhasználási lehetőségei, feldolgozott kisült félkész termékei, sütési hőfokok
módok, sütés utáni teendők
Meleg úton készült könnyű felvertek, meleg úton készült nehéz felvertek készítése,
fajtái, felhasználási lehetőségei, feldolgozott kisült félkész termékei, sütési hőfokok
módok, sütés utáni teendők
Hengerelt tészták:
Hengerelt tészták alap és járulékos anyagai, általános jellemzése csoportosítása
Étkezési marcipánok megkülönböztetése olajos mag és cukortartalom szerint,
étkezési marcipánok előállítása hideg és meleg eljárással, az elkészítés hibái,
felhasználási területei
Sütőmarcipánok megkülönböztetése olajos mag és cukortartalom szerint,
sütőmarcipánok előállítása hideg és meleg eljárással, az elkészítés hibái,
felhasználási területei
Nugátok előállítása hideg és meleg eljárással, felhasználási területei
Mézes tészták:
Mézes tészták alap és járulékos anyagai, általános jellemzése kémiai lazítása
csoportosítása
Hagyományos érleléssel készült mézes tészták készítése, fajtái, felhasználási területei
Gyors érlelési eljárással készült mézes tészták készítése, fajtái, felhasználási területei
8.3.3.
Uzsonnasütemények
Uzsonnasütemények általános jellemzői
Élesztős tésztából készült uzsonnasütemények:
Gyúrt élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Kevert élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Hajtogatott élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése

20 óra

Omlós élesztős tésztából készült uzsonnasütemények:
Édes omlós élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése,
Hagyományőrző magyar omlós élesztős uzsonnasütemények készítése eredeti
receptúra alapján
Sós omlós élesztős tésztából készült uzsonnasütemények előállítása
Omlós tésztából készült uzsonnasütemények:
Omlós tésztából készült hagyományőrző magyar uzsonnasütemények készítése
eredeti receptúra alapján
Vajas és leveles tésztából készült töltött és töltetlen édes és sós uzsonnasütemények
készítése
Felvert tésztákból készült uzsonnasütemények:
Hideg úton készült könnyű-, hideg úton készült nehéz-, meleg úton készült könnyű-,
meleg úton készült nehéz felvert uzsonnasütemények készítése
Hengerelt tésztából készült uzsonnasütemények készítése
8.3.4.
Kikészített sütemények I.
Kikészített sütemények általános jellemzői
 Torták:
Torták általános
csoportosítása

jellemzői,

tortakészítés

60 óra

műveleteinek

jellemzése,

torták

Felvert tésztákból készült torták készítése, ezen belül hagyományőrző magyar torták
készítése eredeti receptúra alapján
Omlós tésztákból készült torták készítése


Szeletek:

Szeletek általános jellemzői, szeletkészítés műveleteinek jellemzése
Felvert, omlós mézes, tésztákból készült szeletek készítése
 Tekercsek:
Tekercsek általános jellemzői, tekercskészítés műveleteinek jellemzése
Felvert, gesztenyemasszából és nemes hulladékból készült tekercsek készítése


Minyonok:

Minyonok általános jellemzői, minyon készítés műveleteinek jellemzése, minyonok
csoportosítása
Felvert tésztából készült vágott szúrt, egy- és két tésztahüvelyből készült minyonok
készítése ezen belül hagyományőrző magyar minyonok készítése eredeti receptúra
alapján

Omlós tésztából készült minyonok készítése
Minyon jellegű készítmények általános jellemzői, csoportosítása


Desszertek:

Desszertek általános jellemzői, csoportosítása
Felvert tésztából készült desszertek készítése
Fondánnal, zselével, marcipánnal bevont desszertek
Omlós tésztából készült desszertek készítése


Tartós cukrászati készítmények:

Tartós cukrászati készítmények általános jellemzői, műveletei
Temperált csokoládéba mártott, trüffel krémmel töltött, dúsított tartós cukrászati
készítmények előállítása
Kikészített sütemények II
40 óra
 Krémesek:
Krémesek általános jellemzői, csoportosítása
Vajas és leveles tésztából készült krémes sütemények: sárgakrémmel készült és
tojáshabkrémmel készült krémes sütemények készítése
Forrázott tésztából készült krémes sütemények készítése

8.3.5.



Tejszínes sütemények:

Tejszínes sütemények általános jellemzői, csoportosítása
Felvert tésztákból készült tejszínes torták, - szeletek, - desszertek készítése,
Hagyományőrző magyar tejszínes sütemények készítése eredeti receptúra alapján
Forrázott tésztából készült tejszínes sütemények készítése
Vajas és leveles tésztából készült tejszínes sütemények készítése


Nemzetközi cukrászati termékek:

Nemzetközi cukrászati termékek tésztáinak, töltelékeinek, bevonatainak készítése
Különböző állagú belső rétegek (betétek) készítése
Nemzetközi cukrászati tortáinak töltése, dermesztése, bevonása, díszítése.
Nemzetközi cukrászati szeleteinek töltése dermesztése, bevonása, díszítése.
Nemzetközi cukrászati desszertjeinek töltése, dermesztése, bevonása, díszítése.
8.3.6.
Teasütemények
Teasütemények általános jellemzői csoportosítása



20 óra

Édes teasütemények általános jellemzői, omlós- ,felvert-, hengerelt-,egyéb
tésztából készült töltetlen és töltött teasütemények készítése
Sós teasütemények általános jellemzői, omlós-, vajas tésztából készült
töltetlen és töltött sós teasütemények, forrázott tésztából készült töltött sós
teasütemények előállítása, sütés előtt és sütés után töltött sós teasütemények
készítése

8.3.7.

Hidegcukrászati készítmények, bonbonok, tányérdesszertek
24 óra
 Hidegcukrászati készítmények: Fagylaltok, parfék, adagolt hidegcukrászati
készítmények

Fagylaltok:
Fagylaltok általános jellemzői, fagylalt összetevői és szerepük fagylaltkészítés
technológiájában
Fagylaltok csoportosítása összetétel szerint: tejfagylaltok, tejes fagylaltok, tejszínes
fagylaltok, gyümölcsfagylaltok, citrusfagylaltok, tejes gyümölcsfagylaltok, joghurt
és túrófagylaltok, zöldségfagylaltok jellemzői
Fagylaltok csoportosítása fagyasztás módja szerint
Fagylaltkészítés műveleteinek jellemzése, fagylaltkészítés hibái
Fagylaltkészítés és értékesítés higiéniája
Fagylalt szárazanyagtartalmának kiszámítása
Parfék:
Parfék általános jellemzői, csoportosítása,
Parfé alapanyagainak előkészítése, a parfé formába töltése, fagyasztása, a forma
eltávolítása, a parfé díszítése, tálalása
Adagolt hidegcukrászati készítmények:
Adagolt fagylaltkészítmények, állandó és változó összetételű fagylaltkelyhek
készítése
Pohárkrémek, általános jellemzése, főzött krémből készült pohárkrémek, ízesített
tejszínhabkrémből készült pohárkrémek, vegyes összetételű pohárkrémek készítése


Bonbonok:

Bonbonok általános jellemzői, alapanyagai, csokoládé temperálás szabályai,
Bonbonok csoportosítása, gyümölcsbonbonok, hagyományőrző magyar
gyümölcsbonbonok, marcipánbonbonok, nugát bonbonok, grillázsbonbonok,
krémbonbonok, csokoládébonbonok, cukorkabonbonok jellemzése



Tányérdesszertek:

Tányérdesszertek általános jellemzői, hideg és meleg desszertek csoportjai,
tányérdesszertek kiegészítő anyagai, tányérdesszertek díszítőelemei
Tányérdesszertek tálalása

8.3.8.
Díszítés
Díszítés általános jellemzői, egyszerű és különleges díszítés műveletei:
bevonás, burkolás, beszórás, felrakás, fecskendezés, formázás anyagainak,
módszereinek jellemzői

8 óra

Cukrászati késztermékcsoportok egyszerű díszítései
Különleges díszítés módszerei: csokoládé-, marcipán- karamell, zselatinmassza-, grillázsdíszítések
8.3.9.
Munkaszervezési feladatok ellátása
Munkaszervezés általános jellemzői

6 óra

Üzemszervezési módszerek
A cukrászüzem munkafolyamatainak szervezése fő és mellék munkafolyamatok
bemutatása
8.3.10.

Cukrászati termékek minősége, forgalomba hozatala
 Cukrászati készítmények minősége:

5 óra

Cukrászati készítmények minőségének általános jellemzői,
Cukrászati készítmények minőségét meghatározó tényezők:
felhasznált nyersanyagok minősége, megválasztott gyártásmenetek, csomagolás,
tárolás, árukezelés
Cukrászati készítmények tömege
Cukrászati készítmények hibái
Cukrászati készítmények minőségbiztosítási rendszere


Cukrászati készítmények forgalomba hozatala:

Expediálás, szállítás, tárolás, csomagolás, üzleti árukezelés
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
kiselőadás
x

3.
4.
5.
6.
7.

megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
házi feladat

x
x
x
x
x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
2.1.
x
mondatszintű kérdésekre
2.2.
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
2.3.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.4.
x
ismertetése szóban
3.
Képi információk körében
3.1.
rajz készítése leírásból
x
4.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
4.1.
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
4.2.
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
4.3.
x
helyzetgyakorlat
4..4.
Csoportos versenyjáték
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
9. Szakrajz tantárgy

18 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

9.1. A tantárgy tanításának célja
A rajzkészség és az esztétikai érzék formálása, sütemények, dísztorták tervezése,
díszítési motívumok, feliratok sablonok készítése segítik a gyakorlati tevékenységen
belül az arányérzék, a precizitás és a kreativitás és a színérzék kialakulását.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1.
Szegélydíszek
Vonalvezetéses motívumok rajzolása négyzethálós papírra
Kör alakú szegélydíszítések szerkesztése rajzolása
9.3.2.
Feliratok
Álló és dőlt betűk
Zsinórírás
Tortafeliratok

4 óra

4 óra

9.3.3.
Sablonok
4 óra
Pasztilla rajzok készítése csokoládé és glazúrdíszítéshez
Térbeli sablonok rajzolása (pl. ház, hintó stb.) mézes, tragant tésztához, kivágása,
összeillesztése
Figurális sablonok rajzolása, kivágása
9.3.4.
Sütemény és dísztorta rajzok
6 óra
Tészta felvágási, alakítási rajzok uzsonnasüteményekhez
Süteményrajzok gyakorlaton elkészített cukrászati termékekhez
Dísztorta rajzok: születésnapi, névnapi karácsonyi, húsvéti, gyermeknek készülő,
esküvői, és évfordulóra készített torta tervezése
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg
1.1.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
1.2.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.3.
x
vezetett rendszerezése
2.
Képi információk körében
2.1.
rajz értelmezése
x
2.2.
rajz készítése leírásból
x
2.3.
rajz készítés tárgyról
x
2.4.
rajz kiegészítés
x
3.
Csoportos munkaformák körében
3.1.
Csoportos versenyjáték
x
9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
10. Cukrász szakmai gyakorlat tantárgy

414 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

10.1.
A tantárgy tanításának célja
Csoportos foglalkozás keretében a cukrász tanuló elsajátítja azokat a mozdulatokat,
műveleteket, képességeket melyekkel a cukrászati félkész és késztermékeket a
gyakorlatban előállíthatja.
A gyakorlati képzés során, megismeri a cukrászat
nyersanyagainak tulajdonságait és szerepét a technológiában, betartja a cukrászat
munkavédelmi és higiéniai előírásait, alkalmazza az elméletben tanultakat
10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

10.3.
Témakörök
10.3.1.
Cukrászati alapozó ismeretek
Cukrász tanműhely, üzem, helységeinek bemutatása

10 óra

Balesetvédelmi oktatás, jegyzőkönyv kitöltése, beleseti jegyzőkönyv, menekülési
útvonal megismerése, berendezések, gépek, eszközök bemutatása, összeszerelése,
tisztítása, munkavédelmi előírásai
Személyi higiénia, megjelenéssel kapcsolatos elvárások, munkaruhára vonatkozó
előírások, egészségügyi szabályok, cukrászati termékkészítéses higiéniai
követelményei
Cukrászati alapműveletek, termékcsoportok bemutatása cukrászüzemben,
cukrászdában
Cukrászati nyersanyagok és ezek előkészítő műveleteinek bemutatása
Cukrászati félkész termékek
65 óra
 Cukorkészítmények készítése:
Főzött
cukorkészítmények:
cukorfőzet
készítés,
besűrítés
bemutatása
hőmérsékletmérés, kézi próbák alkalmazása Hígító cukoroldat, fondán, tojáshabos
készítmények cukorfőzete, karamell előállítása,
Olvasztott cukorkészítmények: dobos cukor, grillázs (kemény és puha grillázs),
cukorfesték előállítása
Cukorkészítmények előállításának balesetvédelmi előírásai
Cukorkészítmények előállításának higiéniai követelményei

10.3.2.



Töltelékek készítése:

Előkészítő műveletek, főzés, forrázás, resztelés, keverés habbá verés alkalmazása
Édes töltelékek: gyümölcstöltelékek, olajos magvakból készült töltelékek, tartós
töltelékek, tojáskrémek, vajkrémek, tejszínkrémek, egyéb töltelékek készítése
Sós töltelékek: kisült tésztába és nyers tésztába tölthető sós töltelékek készítése
Töltelékkészítés élelmiszerbiztonsági követelményei
Anyaghányad számítás receptúra alapján a veszteségek figyelembevételével


Bevonó anyagok alkalmazása:

Fondán melegítése, hígítása felhasználása
Ét-, tej, fehércsokoládé olvasztása, hígítása, temperálása, felhasználása
Ét-, tej, fehér bevonómassza olvasztása, hígítása, felhasználása
Zselé főzése, felhasználása
Áthúzó ganache, tükörbevonó készítése felhasználása


Gyümölcstartósítás:

Gyümölcsök előkészítő műveletei, gyorsfagyasztás, vízelvonás,
vastagcukorban tartósítás, alkoholban tartósítás bemutatása

hőkezelés,

Gyümölcstartósítás: higiéniai, élelmiszerbiztonsági követelményei
Tészták, és feldolgozott, kisült félkész termékeinek készítése:


Élesztős tészták:

Alap és járulékos anyagok előkészítése, biológiai lazítás közvetett tésztakészítés,
közvetlen tésztakészítés, hideg tésztavezetés bemutatása
Gyúrt, kevert élesztős tésztafajták készítése, felhasználása
Hajtogatott, élesztős tésztafajták készítése, tészta alap begyúrása érlelése, zsiradék
alap készítése, a tészta mechanikai lazításának alkalmazása: csomagolás, nyújtás,
hajtogatás, pihentetése, hajtogatott, élesztős tésztafajták felhasználása
Omlós élesztős tészta édes és sós ízű készítése, felhasználása


Omlós tészták:

Alap és járulékos anyagok előkészítése, zsiradékkal történő lazítás alkalmazása
készítése, felhasználása
Gyúrt omlós tészták, sárga-, barna-, kakaós-, angol-, fehér-, sós linzer tészták
készítése, tésztalapok nyújtása, szúrása, sütése
Kevert omlós tészták készítése, nyomózsákkal alakítása, lappá-, formába kenése,
sütése


Vajas tészta-, leveles tészta:

Alap és járulékos anyagok előkészítése, tészta alap begyúrása, pihentetése, zsiradék
alap készítése
A tészta mechanikai lazításának alkalmazása: csomagolás, nyújtás, hajtogatás,
pihentetés
Vajas és leveles tészta felhasználása, krémlap nyújtása, sütése


Forrázott tészta:

Alap és járulékos anyagok előkészítése, tésztakészítés, tésztahibák javítási módjainak
bemutatása
Tésztahüvelyek alakítása sütése, felhasználása


Felvert tészták:

Alap és járulékos anyagok előkészítése, a habbal lazítás bemutatása
Hideg úton készült könnyű felvertek-, hideg úton készült nehéz felvertek-, meleg
úton készült könnyű felvertek-, meleg úton készült nehéz felvertek készítése
A felvertek adagolása, kenése, alakítása, formába töltése, sütése, sütés utáni
műveletek alkalmazása



Hengerelt tészták:

Alap és járulékos anyagok előkészítése, étkezési marcipánok bemutatása és /vagy
készítése, sütőmarcipánok előállítása, makron alakítása, sütése


Mézes tészták:

Alap és járulékos anyagok előkészítése, kémiai lazítás bemutatása
Gyors érlelési eljárással készült mézes tészták készítése, mézes lapok nyújtása,
sütése
Tésztakészítés higiéniai, élelmiszerbiztonsági követelményei
Receptúra alapján tészták és kisült termékeinek anyaghányad számítása a
veszteségek figyelembevételével
10.3.3.
Uzsonnasütemények
Uzsonnasütemény készítés műveleteinek gyakorlása:

47 óra

tésztakészítés, töltelékkészítés, tészta feldolgozás, töltés, érlelés/vagy pihentetés,
lekenés, sütés
Élesztős tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Gyúrt élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése: Briós tészta készítése,
érlelése, osztása, tészta alakítása, töltött és töltetlen uzsonnasütemény készítése,
lekenése, kelesztése, sütése
Kevert élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése:
Kuglóf tészta készítése, formába töltése, kelesztése, sütése, bevonása, díszítése
Fánk tészta nyújtása szúrása kelesztése, olajban sütése
Hajtogatott élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése:
Hajtogatott élesztős tészta készítése, nyújtása, darabolása, töltése, kelesztése, sütése,
díszítése
Omlós élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése:
Édes omlós élesztős tészta készítése, tészta feldolgozása, töltése, kelesztése, lekenése
sütése, hagyományőrző magyar omlós élesztős uzsonnasütemények készítése eredeti
receptúra alapján
Sós omlós élesztős pogácsa tészták készítése, tészta nyújtása, szúrása lekenése
szórása, kelesztése, sütése
Omlós tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Linzer tészta készítése, nyújtása, uzsonnasütemények töltése, sütése szeletelése
Eredeti receptúra alapján omlós tésztából készült hagyományőrző magyar
uzsonnasütemények készítése

Vajas - vagy leveles tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Töltött és töltetlen édes és sós uzsonnasütemények készítése, tészta készítése,
nyújtása, darabolása, töltése, lekenése sütése, vagy sütés után töltése díszítése
Felvert tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Hideg úton készült könnyű-, hideg úton készült nehéz-, meleg úton készült könnyű-,
meleg úton készült nehéz felvert uzsonnasütemények fajtái készítése
Felvert tészták alakítása, formába töltése, sütése, bevonása, díszítése
Uzsonnasütemények anyaghányad számítása receptúra alapján a veszteségek
figyelembevételével
Uzsonnasütemény készítés higiéniai, élelmiszerbiztonsági követelményei
10.3.4.



Kikészített sütemények I.
Torták készítése:

72 óra

Tortakészítés műveleteinek gyakorlása, felvert tortakarika és kerek tésztalap
készítése, előkészítése, krémkeverés, vagy töltelékkészítés, töltés, dermesztés,
bevonás (csokoládéval, fondánnal, zselével), díszítés
Felvert tésztákból készült torták készítése, gyakorlása, eredeti receptúra alapján,
hagyományőrző magyar torták készítése, dobos-tető bevonás szeletelés és Eszterházy
torta bevonásának gyakorlása


Szeletek készítése:

Szeletkészítés műveleteinek gyakorlása: szögletes lapok és szögletes keretben sütött
felvert tészták készítése, előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, bevonás
(különböző bevonó anyagokkal), díszítés
Felvert, tésztákból készült szeletek készítése


Tekercsek készítése:

Tekercskészítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok készítése, előkészítése,
krémkeverés, töltés, feltekerés dermesztés bevonás (sajátkrémmel, dobos cukorral)
díszítés


Minyonok készítése:

Minyon készítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok, tészta hüvelyek készítése,
előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, felvágás, kiszúrás, fondán melegítés,
mártás, díszítés
Felvert tésztából készült vágott, szúrt, egy és két tésztahüvelyből készült minyonok
készítése, eredeti receptúra alapján hagyományőrző magyar minyonok készítése
eredeti receptúra alapján



Desszertek készítése:

Desszert készítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok, tészta hüvelyek készítése,
előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, felvágás, kiszúrás, mártás, burkolás,
bevonás, díszítés gyakorlása
Felvert tésztából vágott, szúrt, tésztahüvelyből készített desszertek készítése
fondánnal, zselével, marcipánnal bevont desszertek előállítása
Omlós tésztából készült desszertek előállítása


Tartós cukrászati termékek készítése:

Tartós cukrászati termékek műveleteinek gyakorlása. trüffel krém készítése,
tésztalapok hüvelyek készítése, előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, vágás,
csokoládétemperálás, mártás, díszítés, csomagolás
Kikészített sütemények anyaghányad számítása receptúra alapján a veszteségek
figyelembevételével
Kikészített sütemények készítés higiéniai, élelmiszerbiztonsági követelményei
Kikészített sütemények II.
63 óra
 Krémes sütemények készítése:
Vajas vagy leveles tésztából krémlap készítése, tojáskrémek főzése krémesek töltése,
szeletelése, hintése
Forrázott tésztából tésztahüvely készítése, előkészítése, sárgakrém főzése, töltése,
díszítése

10.3.5.



Tejszínes sütemények készítése:

Felvert tésztákból készült tejszínes torták, - szeletek, - desszertek előállítási
műveleteinek ( tészta előkészítése, tejszínkrém készítés,töltés, dermesztés, bevonás,
díszítés) gyakorlása, Hagyományőrző magyar tejszínes sütemények készítése eredeti
receptúra alapján
Forrázott tésztából készült tejszínes sütemények készítése tésztahüvely előkészítése,
sárgakrém főzése, tésztahüvely töltése, habkészítése, díszítése
Vajas vagy leveles tésztából készült tejszínes sütemények előállítási műveleteinek
(krémlap készítés, bevonás fondánnal, tojáskrémek készítés, töltés, szeletelés)
gyakorlása
Krémes és tejszínes sütemények anyaghányad számítása receptúra alapján a
veszteségek figyelembevételével


Nemzetközi cukrászati termékek készítése:

Nemzetközi cukrászatban alkalmazott tészták, töltelékek, különböző állagú rétegek
készítése
Nemzetközi cukrászatban alkalmazott torták, szeletek , desszertek töltése,
dermesztése

Nemzetközi cukrászatban alkalmazott bevonó anyagok készítése,torták, szeletek ,
desszertek bevonása, díszítőelemek készítése, termékek díszítése.
Kikészített sütemények előállításának
követelményeinek betartása

higiéniai

és

élelmiszerbiztonsági

Tészta gyúró és keverő gépek,, tésztanyújtók, habfúvók hő közlő és hő elvonó
berendezések felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása
Teasütemények
63 óra
 Édes teasütemények készítése:
Omlós-,felvert-, hengerelt-,egyéb tésztából készült töltetlen és töltött teasütemények
készítése, tészták előállítása, alakítása, sütése, töltése, bevonása, díszítése

10.3.6.



Sós teasütemények készítése:

Omlós-, vajas tésztából készült töltetlen és töltött sós teasütemények, forrázott
tésztából készült töltött sós teasütemények előállítása Tészták, sós töltelékek
előállítása. Sütés előtt és sütés után töltött sós teasütemények készítése
Teasütemények előállításának higiéniai és élelmiszerbiztonsági követelményeinek
betartása
Tészta gyúró- és keverő gépek, tésztanyújtók, hő közlő és hő elvonó berendezések
,felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása

10.3.7.

Hidegcukrászati készítmények,
bonbonok, tányérdesszertek
49 óra
 Hidegcukrászati készítmények: fagylaltok, parfék, adagolt hidegcukrászati
készítmények előállítása

Fagylaltok készítése:
Tejfagylaltok, tejszínes fagylaltok, gyümölcsfagylaltok, citrusfagylaltok, tejes
gyümölcsfagylaltok, joghurt és túrófagylaltok, készítése
Fagylalt készítés műveleteinek gyakorlása: alap és járulékos anyagok előkészítése,
fagylaltkeverék készítése,- hőkezelése, - szűrése, - homogénezése, - hűtése,
pihentetése, - érlelése, - fagyasztása kifagyott, fagylalt tárolása,
Parfék készítése:
Alapanyagok előkészítése, a parfé formába töltése, fagyasztása, a forma eltávolítása,
a parfé díszítése, tálalása
Adagolt hidegcukrászati készítmények előállítása
Fagylaltkelyhek készítése: öntetek, díszek készítése fagylaltkelyhekhez fagylalt
adagolása, állandó és változó összetételű fagylaltkelyhek készítése

Pohárkrémek készítése: főzött krémből készült pohárkrémek, ízesített
tejszínhabkrémből készült pohárkrémek, vegyes összetételű pohárkrémek előállítása
Hidegcukrászati készítmények előállításának higiéniai és élelmiszerbiztonsági
követelményeinek betartása
Fagylaltfőző és fagyasztó berendezések, fagylalttároló sokkoló berendezések,
habfúvó felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása


Bonbonok készítése:

Csokoládé temperálás gyakorlása
Gyümölcsbonbonok,
hagyományőrző
marcipánbonbonok,
nugátbonbonok,
csokoládébonbonok készítése


magyar
gyümölcsbonbonok,
grillázsbonbonok,
krémbonbonok,

Tányérdesszertek készítése:

Hideg és meleg desszertek, öntetek, díszítőelemek készítése , tányérdesszertek
tálalása
Univerzális konyhagép, habfúvók, hő közlő és hő elvonó berendezések felügyelet
melletti balesetmentes alkalmazása
10.3.8.
Díszítés
45 óra
Egyszerű és különleges díszítés műveleteinek alkalmazása:
bevonás, burkolás, beszórás, felrakás, fecskendezés, formázás módszereinek
gyakorlása
Cukrászati késztermékcsoportok egyszerű díszítéseinek gyakorlása
Alkalmi díszmunkák készítése:
Különleges díszítés módszerek gyakorlása, csokoládé-, marcipán-, zselatinmassza-,
karamell-, grillázsdíszek készítése
Feliratok, szegélydíszítések, csokoládé pasztillák, glazúrdíszek, sablonok készítése,
tortadíszítések tervezése
10.4.
Tanműhely

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek,
tanulói tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
-

2.
3.
4.
5.

megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt

x
x
x
x

-

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Csoportos munkaformák körében
Cukrász
kéziszerszámok,
eszközök
Rozsdamentes,fa és
márványlapos
munkaasztalok
,Főzőberendezések,
Mikrohullámú
Kiscsoportos szakmai
melegítő, csokoládé
1.1.
munkavégzés
x
olvasztó
irányítással
berendezések,
Mérőberendezések,
Hűtő, fagyasztó
sokkoló berendezések
, Fagylaltgépek,
Asztali gyúró, keverő,
habverőgép,
Sütő és kelesztő
berendezések
Csoportos
1.2.
x
helyzetgyakorlat
1.3.
Csoportos versenyjáték
x
2.
Gyakorlati munkavégzés körében

2.1.

Árutermelő szakmai
munkatevékenység

x

2.2.

Műveletek gyakorlása

x

2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák
végzése
Technológiai minták
elemzése
Anyagminták
x
azonosítása

Cukrász
kéziszerszámok,
eszközök
Rozsdamentes,fa és
márványlapos
munkaasztalok
,Főzőberendezések,
Mikrohullámú
melegítő, csokoládé
olvasztó
berendezések,
Mérőberendezések,
Hűtő, fagyasztó
sokkoló berendezések
, Fagylaltgépek,
Asztali gyúró
keverő habverőgép,
Sütő és kelesztő
berendezések
Cukrász
kéziszerszámok,
eszközök
Rozsdamentes,fa és
márványlapos
munkaasztalok
,Főzőberendezések,
Mikrohullámú
melegítő, csokoládé
olvasztó
berendezések,
Mérőberendezések,
Hűtő, fagyasztó
sokkoló berendezések
, Fagylaltgépek,
Asztali gyúró keverő
habverőgép, Sütő és
kelesztő berendezések

x

x
x

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

11. Cukrász szakmai üzemi gyakorlat tantárgy
938 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással
11.1.
A tantárgy tanításának célja
Az üzemi gyakorlat során a cukrász tanuló elmélyíti azokat a mozdulatokat, műveleteket,
képességeket melyek a cukrászati félkész és késztermékek előállításához szükségesek. A
termékkészítés közben fejlődik esztétikai érzéke. Helyesen alkalmazza, a nyersanyagokat
a technológiában, tudatosan betartja a cukrászat munkavédelmi és higiéniai előírásait.
11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

11.3.
Témakörök
11.3.1.
Cukrászati alapozó ismeretek
Cukrász, üzem, helységeinek bemutatása

14 óra

Balesetvédelmi oktatás, jegyzőkönyv kitöltése, beleseti jegyzőkönyv, menekülési
útvonal megismerése, berendezések, gépek, eszközök bemutatása, összeszerelés,
tisztítása, munkavédelmi előírásai
Személyi higiénia, megjelenéssel kapcsolatos elvárások, munkaruhára vonatkozó
előírások, egészségügyi szabályok, higiéniai követelmények a cukrász munkavégzése
során
Cukrászati alapműveletek,
cukrászdában

termékcsoportok

bemutatása

cukrászüzemben,

Cukrászati nyersanyagok és ezek előkészítő műveleteinek elvégzése
11.3.2.

Cukrászati félkész termékek
 Cukorkészítmények készítése:

150 óra

Főzött
cukorkészítmények:
cukorfőzet
készítés,
besűrítés
bemutatása
hőmérsékletmérés, kézi próbák alkalmazása
Hígító cukoroldat, fondán, tojáshabos készítmények cukorfőzete, karamell
előállítása,
Olvasztott cukorkészítmények: dobos cukor, grillázs (kemény és puha grillázs),
cukorfesték előállítása
Cukorkészítmények előállításának balesetvédelmi előírásainak betartása


Töltelékek készítése:

Előkészítő műveletek, főzés, forrázás, resztelés, keverés habbá verés alkalmazása
Édes töltelékek: gyümölcstöltelékek, olajos magvakból készült töltelékek, tartós
töltelékek, tojáskrémek, vajkrémek, tejszínkrémek, egyéb töltelékek készítése
Sós töltelékek: kisült tésztába és nyers tésztába tölthető sós töltelékek készítése



Bevonó anyagok alkalmazása:

Fondán melegítése, hígítása felhasználása
Ét-, tej, fehércsokoládé olvasztása, hígítása, temperálása, felhasználása
Ét-, tej, fehér bevonómassza olvasztása, hígítása, felhasználása
Zselé főzése, felhasználása
Tükörbevonó készítése felhasználása


Gyümölcstartósítás:

Gyümölcsök előkészítő műveletei, gyorsfagyasztás,
vastagcukorban tartósítás, alkoholban tartósítás


vízelvonás,

hőkezelés,

Tészták, és feldolgozott, kisült félkész termékeinek készítése:

Élesztős tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, biológiai lazítás közvetett tésztakészítés,
közvetlen tésztakészítés, hideg tésztavezetés
Gyúrt, kevert élesztős tésztafajták készítése, felhasználása
Hajtogatott, élesztős tésztafajták készítése, tészta alap begyúrása érlelése, zsiradék
alap készítése, a tészta mechanikai lazításának alkalmazása: csomagolás, nyújtás,
hajtogatás, pihentetése
Hajtogatott, élesztős tésztafajták felhasználása
Omlós élesztős tészta édes és sós ízű készítése, felhasználása
Omlós tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, zsiradékkal történő lazítás alkalmazása
készítése, felhasználása
Gyúrt omlós tészták, sárga-, barna-, kakaós-, angol-, fehér-, sós linzer tészták
készítése, tésztalapok nyújtása, szúrása, sütése
Kevert omlós tészták készítése, alakítása, lappá-, formába kenése, sütése
Vajas tészta-, leveles tészta:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, tészta alap begyúrása, pihentetése, zsiradék
alap készítése
A tészta mechanikai lazításának alkalmazása: csomagolás, nyújtás, hajtogatás,
pihentetés, vajas és leveles tészta felhasználása, krémlap nyújtása, sütése
Forrázott tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, tésztakészítés, tésztahibák javítási módjainak
bemutatása , tésztahüvelyek alakítása sütése, felhasználása
Felvert tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, a habbal lazítás bemutatása
Hideg úton készült könnyű felvertek-, hideg úton készült nehéz felvertek-, meleg
úton készült könnyű felvertek-, meleg úton készült nehéz felvertek készítése
A felvertek adagolása, kenése, alakítása, formába töltése, sütése, sütés utáni
műveletek alkalmazása

Hengerelt tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, étkezési marcipánok bemutatása és /vagy
készítése, sütőmarcipánok előállítása, makron alakítása, sütése
Mézes tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, kémiai lazítás bemutatása
Gyors érlelési eljárással készült mézes tészták készítése, mézes lapok nyújtása,
sütése
Cukrászati félkész termékek előállításának higiéniai és élelmiszerbiztonsági
követelményeinek betartása
Előkészítő gépek, tésztanyújtók, dagasztógépek, kelesztő berendezések,
hengergépek, univerzális konyhagépek, hűtőberendezések, sütő és főzőberendezések
felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása
11.3.3.
Uzsonnasütemények
143 óra
Uzsonnasütemény
készítése,
műveleteinek
gyakorlása:
tésztakészítés,
töltelékkészítés, tészta feldolgozás, töltés, érlelés/vagy pihentetés, lekenés, sütés
Élesztős tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Gyúrt élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Briós tészta készítése, érlelése, osztása, tészta alakítása, töltött és töltetlen
uzsonnasütemény készítése, lekenése, kelesztése, sütése
Kevert élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Kuglóf tészta készítése, formába töltése, kelesztése, sütése, bevonása, díszítése
Fánk tészta nyújtása szúrása kelesztése, olajban sütése
Hajtogatott élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Hajtogatott élesztős tészta készítése, nyújtása, darabolása, töltése, kelesztése, sütése,
díszítése
Omlós élesztős tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Édes omlós élesztős tészta készítése, tészta feldolgozása, töltése, kelesztése, lekenése
sütése, hagyományőrző magyar omlós élesztős uzsonnasütemények készítése eredeti
receptúra alapján
Sós omlós élesztős pogácsa tészták készítése, tészta nyújtása, szúrása lekenése
szórása, kelesztése, sütése
Omlós tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Linzer tészta készítése, nyújtása, töltése, sütése szeletelése, eredeti receptúra alapján
omlós tésztából készült hagyományőrző magyar uzsonnasütemények készítése
Vajas - vagy leveles tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Töltött és töltetlen édes és sós uzsonnasütemények készítése,
Vajas és leveles tészta készítése, nyújtása, darabolása, töltése, lekenése sütése, vagy
sütés után töltése díszítése

Felvert tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Felvertek készítése, hideg úton készült könnyű-, hideg úton készült nehéz-, meleg
úton készült könnyű-, meleg úton készült nehéz felvert uzsonnasütemények fajtái
készítése
Felvert tészták alakítása, formába töltése, sütése, bevonása, díszítése
Uzsonnasütemény előállításának higiéniai és élelmiszerbiztonsági követelményeinek
betartása
Előkészítő gépek, tésztanyújtók, dagasztógépek, kelesztő berendezések,
hengergépek, univerzális konyhagépek, hűtőberendezések, sütő és főzőberendezések
felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása
11.3.4.

Kikészített sütemények I.
 Torták készítése:

210 óra

Tortakészítés műveleteinek gyakorlása, felvert tortakarika és kerek tésztalap
készítése, előkészítése, krémkeverés, vagy töltelékkészítés, töltés, dermesztés,
bevonás (csokoládéval, fondánnal, zselével), díszítés
Felvert tésztákból készült torták készítése, gyakorlása, eredeti receptúra alapján,
hagyományőrző magyar torták készítése


Szeletek készítése:

Szeletkészítés műveleteinek gyakorlása: szögletes lapok és szögletes keretben sütött
felvert tészták készítése, előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, bevonás
(különböző bevonó anyagokkal), díszítés
Felvert, tésztákból készült szeletek készítése
 Tekercsek készítése:
Tekercskészítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok készítése, előkészítése,
krémkeverés, töltés, feltekerés dermesztés bevonás (sajátkrémmel, dobos cukorral)
díszítés


Minyonok készítése:

Minyon készítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok, tészta hüvelyek készítése,
előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, felvágás, kiszúrás, fondán melegítés,
mártás, díszítés
Felvert tésztából készült vágott, szúrt, egy és két tésztahüvelyből készült minyonok
készítése, eredeti receptúra alapján hagyományőrző magyar minyonok készítése
eredeti receptúra alapján


Desszertek készítése:

Desszert készítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok, tészta hüvelyek készítése,
előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, felvágás, kiszúrás, mártás, burkolás,
bevonás, díszítés
Felvert tésztából vágott , szúrt, tésztahüvelyből készült , formában sütött,
(fondánnal, zselével, marcipánnal bevont) desszertek előállítása
Omlós tésztából készült desszertek előállítása


Tartós cukrászati termékek készítése:

Tartós cukrászati termékek műveleteinek gyakorlása: trüffel krémek készítése,
tésztalapok hüvelyek készítése, előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, vágás,
csokoládé temperálás, mártás, díszítés, csomagolás
Kikészített sütemények előállításának
követelményeinek betartása

higiéniai

és

élelmiszerbiztonsági

Univerzális konyhagépek, tésztanyújtók, hő közlő és hő elvonó berendezések
felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása
Kikészített sütemények II.
176 óra
 Krémes sütemények készítése:
Vajas vagy leveles tésztából krémlap készítése, tojáskrémek főzése krémesek töltése,
szeletelése, hintése
Forrázott tésztából tésztahüvely készítése, előkészítése, sárgakrém főzése, töltése,
díszítése

11.3.5.



Tejszínes sütemények készítése:

Felvert tésztákból készült tejszínes torták, - szeletek, - desszertek előállítási
műveleteinek ( tészta előkészítése, tejszínkrém készítés,töltés, dermesztés, bevonás,
díszítés) gyakorlása, Hagyományőrző magyar tejszínes sütemények készítése eredeti
receptúra alapján
Forrázott tésztából készült tejszínes sütemények készítése tésztahüvely előkészítése,
sárgakrém főzése, tésztahüvely töltése, habkészítése, díszítése
Vajas vagy leveles tésztából készült tejszínes sütemények előállítási műveleteinek
(krémlap készítés, bevonás fondánnal, tojáskrémek készítés, töltés, szeletelés)
gyakorlása
Krémes és tejszínes sütemények anyaghányad számítása receptúra alapján a
veszteségek figyelembevételével


Nemzetközi cukrászati termékek készítése:

Nemzetközi cukrászatban alkalmazott tészták, töltelékek, különböző állagú rétegek
készítése

Nemzetközi cukrászatban alkalmazott torták, szeletek , desszertek töltése,
dermesztése
Nemzetközi cukrászatban alkalmazott bevonó anyagok készítése,torták, szeletek ,
desszertek bevonása, díszítőelemek készítése, termékek díszítése.
Kikészített sütemények előállításának
követelményeinek betartása

higiéniai

és

élelmiszerbiztonsági

Tészta gyúró és keverő gépek,, tésztanyújtók, habfúvók hő közlő és hő elvonó
berendezések felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása
Teasütemények
91 óra
 Édes teasütemények készítése:
Omlós-,felvert-, hengerelt-,egyéb tésztából készült töltetlen és töltött teasütemények
készítése, tészták előállítása, alakítása, sütése, töltése, bevonása, díszítése

11.3.6.



Sós teasütemények készítése:

Omlós-, vajas tésztából készült töltetlen és töltött sós teasütemények, forrázott
tésztából készült töltött sós teasütemények előállítása Tészták, sós töltelékek
előállítása. Sütés előtt és sütés után töltött sós teasütemények készítése
Teasütemények előállításának higiéniai és élelmiszerbiztonsági követelményeinek
betartása
Tészta gyúró- és keverő gépek, tésztanyújtók, hő közlő és hő elvonó berendezések
,felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása

11.3.7.

Hidegcukrászati készítmények,
bonbonok, tányérdesszertek
84 óra
 Hidegcukrászati készítmények: fagylaltok, parfék, adagolt hidegcukrászati
készítmények előállítása

Fagylaltok készítése:
Tejfagylaltok, tejszínes fagylaltok, gyümölcsfagylaltok, citrusfagylaltok, tejes
gyümölcsfagylaltok, joghurt és túrófagylaltok, készítése
Fagylalt készítés műveleteinek gyakorlása: alap és járulékos anyagok előkészítése,
fagylaltkeverék készítése,- hőkezelése, - szűrése, - homogénezése, - hűtése,
pihentetése, - érlelése, - fagyasztása kifagyott, fagylalt tárolása,
Parfék készítése:
Alapanyagok előkészítése, a parfé formába töltése, fagyasztása, a forma eltávolítása,
a parfé díszítése, tálalása
Adagolt hidegcukrászati készítmények előállítása

Fagylaltkelyhek készítése: öntetek, díszek készítése fagylaltkelyhekhez fagylalt
adagolása, állandó és változó összetételű fagylaltkelyhek készítése
Pohárkrémek készítése: főzött krémből készült pohárkrémek, ízesített
tejszínhabkrémből készült pohárkrémek, vegyes összetételű pohárkrémek előállítása
Hidegcukrászati készítmények előállításának higiéniai és élelmiszerbiztonsági
követelményeinek betartása
Fagylaltfőző és fagyasztó berendezések, fagylalttároló sokkoló berendezések,
habfúvó felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása


Bonbonok készítése:

Csokoládé temperálás gyakorlása
Gyümölcsbonbonok,
hagyományőrző
marcipánbonbonok,
nugátbonbonok,
csokoládébonbonok készítése


magyar
gyümölcsbonbonok,
grillázsbonbonok,
krémbonbonok,

Tányérdesszertek készítése:

Hideg és meleg desszertek, öntetek, díszítőelemek készítése , tányérdesszertek
tálalása
Univerzális konyhagép, habfúvók, hő közlő és hő elvonó berendezések felügyelet
melletti balesetmentes alkalmazása
11.3.8.
Díszítés
45 óra
Egyszerű és különleges díszítés műveleteinek alkalmazása:
bevonás, burkolás, beszórás, felrakás, fecskendezés, formázás módszereinek
gyakorlása
Cukrászati késztermékcsoportok egyszerű díszítéseinek gyakorlása
Alkalmi díszmunkák készítése:
Különleges díszítés módszerek gyakorlása, csokoládé-, marcipán-, zselatinmassza-,
karamell-, grillázsdíszek készítése
Feliratok, szegélydíszítések, csokoládé pasztillák, glazúrdíszek, sablonok készítése,
tortadíszítések tervezése
11.3.9.
Munkaszervezési feladatok ellátása
Cukrászati munkafolyamatok megtervezése
Termékkészítés előkészítése, félkész és késztermékek munka folyamatainak
szervezése
Cukrászati termékek minősége, forgalomba hozatala
 Minőséget befolyásoló tényezők kialakítása:
Cukrászati készítmények tápértékének, élvezeti értékének,
eltarthatóságának kialakítása

11.3.10.

13 óra

12 óra
tetszetősségének

Minőséget meghatározó tényezők, nyersanyagok, gyártásmenetek, tárolás, árukezelés
ellenőrzése, cukrászati készítmények tömegének ellenőrzése


Cukrászati készítmények forgalomba hozatalával kapcsolatos teendők
végzése: expediálás, tárolás, csomagolás, üzleti árukezelés gyakorlása

11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely és/ vagy üzem
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek,
tanulói tevékenységformák (ajánlás)

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
megbeszélés
x
3.
vita
x
4.
szemléltetés
x
5.
projekt
x
11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási
módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Csoportos munkaformák körében
Cukrász
kéziszerszámok,
eszközök
Rozsdamentes fa és
márványlapos
munkaasztalok,
Főzőberendezések,
Kiscsoportos szakmai
Mikrohullámú
1.1.
munkavégzés
x
melegítő, Csokoládé
irányítással
olvasztó
berendezések,
Mérőberendezések,
Hűtő, fagyasztó
sokkoló
berendezések,
Fagylaltgépek,
Asztali gyúró, keverő,

habverőgép,
Nyújtógépek, Sütő és
kelesztő berendezések

1.2.
1.3.
2.

2.1.

Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében

Árutermelő szakmai
munkatevékenység

x

x
x
Cukrász
kéziszerszámok,
eszközök
Rozsdamentes fa és
márványlapos
munkaasztalok,
Főzőberendezések,
Mikrohullámú
melegítő, Csokoládé
olvasztó
berendezések,
Mérőberendezések,
Hűtő, fagyasztó
sokkoló
berendezések,
Fagylaltgépek,
Asztali gyúró, keverő,
habverőgép,
Nyújtógépek. Sütő
kelesztő berendezések

2.2.

2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Műveletek gyakorlása

Cukrász
kéziszerszámok,
eszközök
Rozsdamentes fa és
márványlapos
munkaasztalok,
Főzőberendezések,
Mikrohullámú
melegítő, Csokoládé
olvasztó
berendezések,
Mérőberendezések,
Hűtő, fagyasztó
sokkoló
berendezések,
Fagylaltgépek,
Asztali gyúró, keverő,
habverőgép,
Nyújtógépek, Sütő
kelesztő berendezések

x

Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák
végzése
Technológiai minták
elemzése
Anyagminták
x
azonosítása

x

x
x

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Cukrászati félkész termékek


Töltelékek készítése:

Előkészítő műveletek, főzés, forrázás, resztelés, keverés habbá verés alkalmazása
Édes töltelékek: gyümölcstöltelékek, olajos magvakból készült töltelékek, tartós töltelékek,
tojáskrémek, vajkrémek, tejszínkrémek, egyéb töltelékek készítése
Sós töltelékek: kisült tésztába és nyers tésztába tölthető sós töltelékek készítése


Tészták, és feldolgozott, kisült félkész termékeinek készítése:

Élesztős tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, biológiai lazítás közvetett tésztakészítés, közvetlen
tésztakészítés, hideg tésztavezetés
Gyúrt, kevert élesztős tésztafajták készítése, felhasználása
Hajtogatott, élesztős tésztafajták készítése, tészta alap begyúrása érlelése, zsiradék alap
készítése, a tészta mechanikai lazításának alkalmazása: csomagolás, nyújtás, hajtogatás,
pihentetése , hajtogatott, élesztős tésztafajták felhasználása
Omlós élesztős tészta édes és sós ízű készítése, felhasználása
Omlós tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, zsiradékkal történő lazítás alkalmazása készítése,
felhasználása
Gyúrt omlós tészták, sárga-, barna-, kakaós-, angol-, fehér-, sós linzer tészták készítése,
tésztalapok nyújtása, szúrása, sütése
Kevert omlós tészták készítése, alakítása, lappá-, formába kenése, sütése
Vajas tészta-, leveles tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, tészta alap begyúrása, pihentetése, zsiradék alap
készítése
A tészta mechanikai lazításának alkalmazása: csomagolás, nyújtás, hajtogatás, pihentetés
Vajas és leveles tészta felhasználása, krémlap nyújtása, sütése
Forrázott tészta készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, tésztakészítés, tésztahibák javítási módjainak
bemutatása , tésztahüvelyek alakítása sütése, felhasználása

Felvert tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, a habbal lazítás bemutatása
Hideg úton készült könnyű felvertek-, hideg úton készült nehéz felvertekmeleg úton készült könnyű felvertek-, meleg úton készült nehéz felvertek készítése. A
felvertek adagolása, kenése, alakítása, formába töltése, sütése, sütés utáni műveletek
alkalmazása
Hengerelt tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, étkezési marcipánok bemutatása és /vagy készítése,
sütőmarcipánok előállítása, makron alakítása, sütése
Mézes tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, kémiai lazítás bemutatása
Gyors érlelési eljárással készült mézes tészták készítése, mézes lapok nyújtása, sütése
Receptúra alapján cukrászati félkész termékek anyaghányad számítása a veszteségek
figyelembevételével
Előkészítő gépek, tészta gyúró és keverő gépek,, tésztanyújtók, hő közlő és hő elvonó
berendezések felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása
Uzsonnasütemények
Uzsonnasütemény készítés műveleteinek gyakorlása: tésztakészítés, töltelékkészítés, tészta
feldolgozás, töltés, érlelés/vagy pihentetés, lekenés, sütés
Élesztős tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Gyúrt élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése:
Briós tészta készítése, érlelése, osztása, tészta alakítása, töltött és töltetlen uzsonnasütemény
készítése, lekenése, kelesztése, sütése
Kevert élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Kuglóf tészta készítése, formába töltése, kelesztése, sütése, bevonása, díszítése
Fánk tészta nyújtása szúrása kelesztése, olajban sütése
Hajtogatott élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Hajtogatott élesztős tészta készítése, nyújtása, darabolása, töltése, kelesztése, sütése, díszítése
Omlós élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Édes omlós élesztős tészta készítése, tészta feldolgozása, töltése, kelesztése, lekenése sütése,
hagyományőrző magyar omlós élesztős uzsonnasütemények készítése eredeti receptúra
alapján
Sós omlós élesztős pogácsa tészták készítése, tészta nyújtása, szúrása lekenése szórása,
kelesztése, sütése
Omlós tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:

Linzer tészta készítése, nyújtása, töltése, sütése szeletelése, eredeti receptúra alapján omlós
tésztából készült hagyományőrző magyar uzsonnasütemények készítése
Vajas - vagy leveles tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Töltött és töltetlen édes és sós uzsonnasütemények készítése,vajas - vagy leveles tészta
készítése, nyújtása, darabolása, töltése, lekenése sütése, vagy sütés után töltése díszítése
Felvert tésztából készített uzsonnasütemények előállítása:
Hideg úton készült könnyű-, hideg úton készült nehéz-,
meleg úton készült könnyű-, meleg úton készült nehéz felvert uzsonnasütemények fajtái
készítése
Felvert tészták alakítása, formába töltése, sütése, bevonása, díszítése
Uzsonnasütemények anyaghányad számítása receptúra alapján a veszteségek
figyelembevételével
Előkészítő gépek, tésztagyúró és keverő gépek, tésztanyújtók, hő közlő és hő elvonó
berendezések felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása
A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Kikészített sütemények I.


Torták készítése:

Tortakészítés műveleteinek gyakorlása, felvert tortakarika és tésztalap készítése, előkészítése,
krémkeverés, vagy töltelékkészítés, töltés, dermesztés, bevonás (csokoládéval, fondánnal,
zselével), díszítés
Felvert tésztákból készült torták készítése, gyakorlása, eredeti receptúra alapján,
hagyományőrző magyar torták készítése


Szeletek készítése:

Szeletkészítés műveleteinek gyakorlása: szögletes lapok és szögletes keretben sütött felvert
tészták készítése, előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, bevonás (különböző bevonó
anyagokkal), díszítés
Felvert, tésztákból készült szeletek készítése


Tekercsek készítése:

Tekercskészítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok készítése, előkészítése, krémkeverés,
töltés, feltekerés dermesztés bevonás (sajátkrémmel, dobos cukorral) díszítés


Minyonok készítése:

Minyon készítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok, tészta hüvelyek készítése,
előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, felvágás, kiszúrás, fondán melegítés, mártás,
díszítés

Felvert tésztából készült vágott, szúrt, egy és két tésztahüvelyből készült minyonok készítése,
eredeti receptúra alapján hagyományőrző magyar minyonok készítése eredeti receptúra
alapján


Desszertek készítése:

Desszert készítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok, tészta hüvelyek készítése,
előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, felvágás, kiszúrás, mártás, burkolás, bevonás,
díszítés
Felvert tésztából vágott, szúrt, tésztahüvelyből készített formában sütött (fondánnal, zselével,
marcipánnal bevont ) desszertek előállítása
Omlós tésztából készült desszertek előállítása


Tartós cukrászati termékek készítése:

Tartós cukrászati termékek műveleteinek gyakorlása: trüffel krém készítése, tésztalapok
hüvelyek
készítése,
előkészítése,
krémkeverés,
töltés,
dermesztés,
vágás,
csokoládétemperálás, mártás, díszítés, csomagolás
Kikészített sütemények
figyelembevételével

anyaghányad

számítása

receptúra

alapján

Előkészítő gépek, tésztagyúró és keverő gépek, tésztanyújtók, hő közlő
berendezések felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása

a

veszteségek
és hő elvonó

Kikészített sütemények II.


Krémes sütemények készítése:

Vajas vagy leveles tésztából krémlap készítése, tojáskrémek főzése krémesek töltése,
szeletelése, hintése
Forrázott tésztából tésztahüvely készítése, előkészítése, sárgakrém főzése, töltése, díszítése


Tejszínes sütemények készítése:

Felvert tésztákból készült tejszínes torták, - szeletek, - desszertek előállítási műveleteinek
(tészta előkészítése, tejszínkrém készítés,töltés, dermesztés, bevonás, díszítés) gyakorlása,
Hagyományőrző magyar tejszínes sütemények készítése eredeti receptúra alapján
Forrázott tésztából készült tejszínes sütemények készítése tésztahüvely előkészítése,
sárgakrém főzése, tésztahüvely töltése, habkészítése, díszítése
Vajas vagy leveles tésztából készült tejszínes sütemények előállítási műveleteinek (krémlap
készítés, bevonás fondánnal, tojáskrémek készítés, töltés, szeletelés) gyakorlása


Nemzetközi cukrászati termékek készítése:

Nemzetközi cukrászatban alkalmazott tészták, töltelékek, különböző állagú rétegek készítése,
torták, szeletek, desszertek töltése, dermesztése.
Nemzetközi cukrászatban alkalmazott bevonó anyagok készítése, torták, szeletek, desszertek
bevonása, díszítőelemek készítése, termékek díszítése

Kikészített sütemények anyaghányad számítása receptúra alapján a veszteségek
figyelembevételével
Tésztagyúró és keverő gépek, tésztanyújtók, hő közlő és hő elvonó berendezések, habfúvók
felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Cukrászati félkész termékek
 Töltelékek készítése:
Előkészítő műveletek, főzés, forrázás, resztelés, keverés habbá verés alkalmazása
Édes töltelékek: gyümölcstöltelékek, olajos magvakból készült töltelékek, tartós töltelékek,
tojáskrémek, vajkrémek, tejszínkrémek, egyéb töltelékek készítése
Sós töltelékek: kisült tésztába és nyers tésztába tölthető sós töltelékek készítése


Tészták, és feldolgozott, kisült félkész termékeinek készítése:

Élesztős tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, biológiai lazítás közvetett tésztakészítés, közvetlen
tésztakészítés, hideg tésztavezetés
Gyúrt, kevert élesztős tésztafajták készítése, felhasználása
Hajtogatott, élesztős tésztafajták készítése, tészta alap begyúrása érlelése, zsiradék alap
készítése, a tészta mechanikai lazításának alkalmazása: csomagolás, nyújtás, hajtogatás,
pihentetése , hajtogatott, élesztős tésztafajták felhasználása
Omlós élesztős tészta édes és sós ízű készítése, felhasználása
Omlós tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, zsiradékkal történő lazítás alkalmazása készítése,
felhasználása
Gyúrt omlós tészták, sárga-, barna-, kakaós-, angol-, fehér-, sós linzer tészták készítése,
tésztalapok nyújtása, szúrása, sütése
Kevert omlós tészták készítése, alakítása, lappá-, formába kenése, sütése
Vajas tészta-, leveles tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, tészta alap begyúrása, pihentetése, zsiradék alap
készítése
A tészta mechanikai lazításának alkalmazása: csomagolás, nyújtás, hajtogatás, pihentetés
Vajas és leveles tészta felhasználása, krémlap nyújtása, sütése
Forrázott tészta készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, tésztakészítés, tésztahibák javítási módjainak
bemutatása , tésztahüvelyek alakítása sütése, felhasználása
Felvert tészták készítése:

Alap és járulékos anyagok előkészítése, a habbal lazítás bemutatása
Hideg úton készült könnyű felvertek-, hideg úton készült nehéz felvertekmeleg úton készült könnyű felvertek-, meleg úton készült nehéz felvertek készítése. A
felvertek adagolása, kenése, alakítása, formába töltése, sütése, sütés utáni műveletek
alkalmazása
Hengerelt tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, étkezési marcipánok bemutatása és /vagy készítése,
sütőmarcipánok előállítása, makron alakítása, sütése
Mézes tészták készítése:
Alap és járulékos anyagok előkészítése, kémiai lazítás bemutatása
Gyors érlelési eljárással készült mézes tészták készítése, mézes lapok nyújtása, sütése
Receptúra alapján cukrászati félkész termékek anyaghányad számítása a veszteségek
figyelembevételével
Előkészítő gépek, tészta gyúró és keverő gépek,, tésztanyújtók, hő közlő és hő elvonó
berendezések felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása
Uzsonnasütemények
Uzsonnasütemény készítés műveleteinek gyakorlása: tésztakészítés, töltelékkészítés, tészta
feldolgozás, töltés, érlelés/vagy pihentetés, lekenés, sütés
Élesztős tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Gyúrt élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése:
Briós tészta készítése, érlelése, osztása, tészta alakítása, töltött és töltetlen uzsonnasütemény
készítése, lekenése, kelesztése, sütése
Kevert élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Kuglóf tészta készítése, formába töltése, kelesztése, sütése, bevonása, díszítése
Fánk tészta nyújtása szúrása kelesztése, olajban sütése
Hajtogatott élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Hajtogatott élesztős tészta készítése, nyújtása, darabolása, töltése, kelesztése, sütése, díszítése
Omlós élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése
Édes omlós élesztős tészta készítése, tészta feldolgozása, töltése, kelesztése, lekenése sütése,
hagyományőrző magyar omlós élesztős uzsonnasütemények készítése eredeti receptúra
alapján
Sós omlós élesztős pogácsa tészták készítése, tészta nyújtása, szúrása lekenése szórása,
kelesztése, sütése
Omlós tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:
Linzer tészta készítése, nyújtása, töltése, sütése szeletelése, eredeti receptúra alapján omlós
tésztából készült hagyományőrző magyar uzsonnasütemények készítése
Vajas - vagy leveles tésztából készült uzsonnasütemények előállítása:

Töltött és töltetlen édes és sós uzsonnasütemények készítése,vajas - vagy leveles tészta
készítése, nyújtása, darabolása, töltése, lekenése sütése, vagy sütés után töltése díszítése
Felvert tésztából készített uzsonnasütemények előállítása:
Hideg úton készült könnyű-, hideg úton készült nehéz-,
meleg úton készült könnyű-, meleg úton készült nehéz felvert uzsonnasütemények fajtái
készítése
Felvert tészták alakítása, formába töltése, sütése, bevonása, díszítése
Uzsonnasütemények anyaghányad számítása receptúra alapján a veszteségek
figyelembevételével
Előkészítő gépek, tésztagyúró és keverő gépek, tésztanyújtók, hő közlő és hő elvonó
berendezések felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása
Kikészített sütemények I.


Torták készítése:

Tortakészítés műveleteinek gyakorlása, felvert tortakarika és tésztalap készítése, előkészítése,
krémkeverés, vagy töltelékkészítés, töltés, dermesztés, bevonás (csokoládéval, fondánnal,
zselével), díszítés
Felvert tésztákból készült torták készítése, gyakorlása, eredeti receptúra alapján,
hagyományőrző magyar torták készítése


Szeletek készítése:

Szeletkészítés műveleteinek gyakorlása: szögletes lapok és szögletes keretben sütött felvert
tészták készítése, előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, bevonás (különböző bevonó
anyagokkal), díszítés
Felvert, tésztákból készült szeletek készítése


Tekercsek készítése:

Tekercskészítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok készítése, előkészítése, krémkeverés,
töltés, feltekerés dermesztés bevonás (sajátkrémmel, dobos cukorral) díszítés


Minyonok készítése:

Minyon készítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok, tészta hüvelyek készítése,
előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, felvágás, kiszúrás, fondán melegítés, mártás,
díszítés
Felvert tésztából készült vágott, szúrt, egy és két tésztahüvelyből készült minyonok készítése,
eredeti receptúra alapján hagyományőrző magyar minyonok készítése eredeti receptúra
alapján


Desszertek készítése:

Desszert készítés műveleteinek gyakorlása: tészta lapok, tészta hüvelyek készítése,
előkészítése, krémkeverés, töltés, dermesztés, felvágás, kiszúrás, mártás, burkolás, bevonás,
díszítés
Felvert tésztából vágott, szúrt, tésztahüvelyből készített formában sütött (fondánnal, zselével,
marcipánnal bevont ) desszertek előállítása
Omlós tésztából készült desszertek előállítása


Tartós cukrászati termékek készítése:

Tartós cukrászati termékek műveleteinek gyakorlása: trüffel krém készítése, tésztalapok
hüvelyek
készítése,
előkészítése,
krémkeverés,
töltés,
dermesztés,
vágás,
csokoládétemperálás, mártás, díszítés, csomagolás
Kikészített sütemények
figyelembevételével

anyaghányad

számítása

receptúra

alapján

a

veszteségek

Előkészítő gépek, tésztagyúró és keverő gépek, tésztanyújtók, hő közlő és hő elvonó
berendezések felügyelet melletti balesetmentes alkalmazása

34 341 01
ELADÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és
– a 34 341 01 számú, Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01
Szakképesítés megnevezése: Eladó
A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai végzettség hiányában: 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében, a 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: 
Előírt gyakorlat: 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az
eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő
előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el.
Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a
kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 segíteni az árubeszerzést
 átvenni az árut

 készletezési, raktározási feladatokat végezni
 a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót
 alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási
szabályokat
 szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket
 a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni
 értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni
 pénztárgépet kezelni,
 az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat
használni,
 kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert
szakképesítések
szakmai
követelménymoduljairól
szóló
kormányrendelet szerinti
azonosító
megnevezése
száma
11691-16
Eladástan
11992-16
Kereskedelmi ismeretek
10027-16
10028-16
10029-16
11497-12
11499-12

Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
A műszaki cikkek forgalmazása
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
Felmenő rendszerben:
2018 / 2019. tanévben: 29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet
2019 / 2020. tanévben: 25/2017. (VIII.31.) NGM rendelet
2021 / 2022. tanévben: 9/2018. (VIII.21.) ITM rendelet
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
azonosító
száma
11691-16
11992-16

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
Eladástan
Kereskedelmi ismeretek

10028-12

Ruházati cikkek és a vegyes
iparcikkek forgalmazása
Élelmiszerek és vegyi áruk
forgalmazása

10029-12
11497-12
11499-12

A műszaki cikkek forgalmazása
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.

10027-12

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
gyakorlati
gyakorlati

szóbeli, vagy gyakorlati
szóbeli vagy gyakorlati
szóbeli, vagy gyakorlati
írásbeli
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi
egységben/tanboltban
A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három
témakört feldolgozó feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi
munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat kitöltése:
 mennyiségi áruátvétel,
 minőségi áruátvétel,
 árváltozás/ leltározás
 visszáruzás
 áruátadás más boltnak
 árufeltöltés, árumozgató eszközök használata
 áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok
 pénztárnyitás
 pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás
 pénztárzárás
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő
tájékoztatása, kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és
idegen nyelven.
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott
követelményeknek megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut,
áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben és tájékoztatja az áruval kapcsolatos
szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja az árut.
Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: Válaszadás a
vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: Az
élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó
tanácsadás
A vegyi áru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására
vonatkozó tanácsadás
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás
vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

a

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák.
A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A
vásárló tájékoztatása a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az
igénybevétel feltételeiről.
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A

6.
1.
6.
2.
6.
3.
6.
4.
6.
5.
6.
6.
7.
6.
8.
6.
9.
6.10.
6.11.
6.12.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszközés felszerelési
Profilba
illeszkedő
árutároló,jegyzék
és árubemutató berendezések
Kódleolvasó
Árutároló rekeszek
Bevásárlókocsi, kosár
Elektronikus áruvédelmi eszközök
Formanyomtatványok, bizonylatok
Árumozgató gépek, berendezések
Pénzvizsgáló készülék
Pénztárgép, POS terminál, kártyaleolvasó
Számológép
Takarítóeszközök

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen
Összesen

ögy

2/10. évfolyam
heti óraszám

ögy

3/11. évfolyam
heti óraszám

1. évfolyam
heti óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

6,5

8+2,
5

7+0,5

16+1,
5

7,5+0,
5

15,5+
2

11,0

20,5

140

14,5+2,5

23,0+2

140

23,0+2,5
0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

11691-16
Eladástan

3

2
6+1

Ruházati és vegyes iparcikk
áruismeret

2

Élelmiszer- és vegyi áruismeret

1

Eladási gyakorlat

gy

11

20,5
31,5

3,5
13,5

3,5
17,5

17,5
2

Műszakicikk áruismeret
Eladástan

1+0,5
15

e

31,5

Foglalkoztatás II.

Kereskedelmi ismeretek
Kereskedelmi gyakorlat

heti óraszám

160

11499-12
Foglalkoztatás II.

11992-16
Kereskedelmi ismeretek
10027-16
A ruházati cikkek és a vegyes
iparcikkek forgalmazása
10028-16
Az élelmiszerek és vegyi áruk
forgalmazása
10029-16
A műszaki cikkek
forgalmazása

ögy

2. évfolyam

0,5
2+1,

2

1,5

2

2,5

2,5

1,5

2

2

0,5+0,
5

1

1

1

1+1,5

2+2

3

3

5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

2. évfolyam

Összesen

Összesen

11992-16
Kereskedelmi
ismeretek

11497-12
11499-12
Foglalkoztatás Foglalkoztatás
I.
II.

A szakképesítésre
vonatkozó:

e

gy

234

378

Összesen

612

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel)
Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Kereskedelmi ismeretek
Áruforgalom
Jogszabályok alkalmazása
Pénztár- és pénzkezelés,
bizonylatkitöltés
Kereskedelmi gyakorlat
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e
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3
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4
4
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1134

2302,5

752 óra (30,7%)
1550,5 óra (69,3%)
0
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ögy

160

e
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2111
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4
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4
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20
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4
4
6
4
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0

1373,5 óra (67,8%)
0
0

0

0

0

0

0

109
93

0

16
630

0

18
4
4
6
4
72
14
14
24
20
235
129
72
34

542,5

1172,5

11691-16
Eladástan

10028-16
10027-16
Az
10029-16
A ruházati
élelmiszerek
A műszaki
cikkek és a
és vegyi
cikkek
vegyes
áruk
forgalmazása
iparcikkek
forgalmazás
forgalmazása
a

Áruforgalom gyakorlata
Jogszabályok alkalmazásának
gyakorlata
Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata
Bizonylatkitöltés gyakorlata
Ruházati és vegyes iparcikk
áruismeret
Ruházati áruismeret I.
Ruházati áruismeret II.
Vegyes iparcikkek áruismerete
Élelmiszer- és vegyi áruismeret
Élelmiszer áruismeret I.
Élelmiszer áruismeret II.
Vegyi áruk ismerete
Műszakicikk áruismeret
Műszaki alapismeretek, ipari
tömegcikkek
Elektromos háztartási készülékek
Híradástechnika
Eladástan
Eladási ismeretek
Eladás idegen nyelven
Eladási gyakorlat
Az eladó személyisége
Az eladási folyamat gyakorlása

72
12
35
25
36
36

81

360

264

696

360

341

701

45

108

30

174

90

93

183

45
81

72

62,5
62

98,5
206

90
90

20
88,5

110
178,5

0

72

0

62

0

0

0

72

0

0

0

46,5

0

72
0

0

90

0

46,5
46,5

0

12
35
25
154,5
36
72
46,5
136,5

0

0

62

72
34
38

0

10
32
20
77,5

0

72

0

30
47,5
62

0

30

5

35

30

60

65
36,5
67
36
31
170
60
110

42

18
18

0

36
36

0

5
36,5
31

0

126
63
63

0

90

31
0

90

0

124
46
78

10
32
20
149,5
34
68
47,5
134
30

36
36

0

0

108
36
72

30
32
31
31
0

0

93
31
62

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

72
32
67
36
31
201
67
134

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései

x
x
x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen
nyelven feltett egyszerű kérdések megértése,
illetve azokra való reagálás egyszerű
mondatokban
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

x

x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai
irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre
az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
10 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre
vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban
történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá
válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a
munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért
eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére,
valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz
reagálni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők
helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen
idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja
fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá
válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket,
illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a
munkahelyi meghallgatás során.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
22 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási
képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető
társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által
egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz
alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának
képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv
szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
20 óra
(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása)
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt
a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
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Információk feladattal vezetett
x
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Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
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x
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Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11992-16 azonosító számú
Kereskedelmi ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Kereskedelmi
gyakorlat

Kereskedelmi
ismeretek

A 11992-16 azonosító számú Kereskedelmi ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Információt ad a vezető árubeszerzési
munkájához, készletfigyelés és készletváltozás
alapján árurendelési javaslatot tesz

x

x

Előkészíti a raktárt/árumozgató eszközöket az
áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó
göngyöleget és a visszárut

x

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez,
elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket

x

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó
dokumentumok meglétét, szabályszerűségét,
szükség szerint intézkedik

x

Készletre veszi az árut hagyományos, vagy
elektronikus úton
Szakszerűen elhelyezi az árut s a raktárban és
az eladótérben

x
x

Értékesítésre előkészíti az árut és gondoskodik
az áru szakmai és kereskedelmi egység
boltképéhez igazodó kihelyezéséről
Elvégzi és ellenőrzi az árak szabályszerű
feltüntetését

x
x

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően
gondoskodik az áru minőségének és a
mennyiségének megóvásáról
Szabályszerűen kitölti és kezeli a kereskedelmi
munka során használt bizonylatokat és
okmányokat

x

x

Szabályszerűen használja és kezeli a
kereskedelmi egységek gépeit, eszközeit és
berendezéseit
Betartja/betartatja a biztonsági és
vagyonvédelmi előírásokat
Leltárt készít/közreműködik a leltározásban
Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az
áru jellegétől függően becsomagolja az árut
Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető
működése érdekében a fogyasztóvédelmi
előírásokat, szabályszerűen kezeli és intézi a
fogyasztói reklamációkat
Együttműködik a hatósági ellenőrzések során
Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

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

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában
Betartja és prioritásként kezeli a
környezetvédelemi szempontokat
Betartja/betartatja a minőségirányítási és
higiéniai előírásokat
Kezeli a rendkívüli eseményeket
Betartja/betartatja a
pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
Elszámolja az ellenértéket, kezeli a
pénztárgépet, számlát készít
Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
SZAKMAI ISMERETEK
A kereskedelmi értékesítés szinterei, bolti-, bolt
nélküli és e-kereskedelem jellemzői,
alkalmazási területe
Az e-kereskedelemre vonatkozó értékesítési- és
fogyasztóvédelmi szabályok
Az áruk csomagolására, jelölésére, felirataira
vonatkozó előírások
Az árubeszerzést meghatározó tényezők,
beszerzési források, módok
Az áruátvételnél használt eszközök működése,
kezelése
Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása
Árurendszerek, kódrendszerek
A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe
A minőség, minőségbiztosítás jelentősége,
szerepe, a minőségre ható tényezők
Az áru jellegének megfelelő raktározási
módok, szabályok
A leltározás menete, a tényleges készletérték
megállapítása
Az áru-előkészítés menete, az előkészítésre
vonatkozó szabályok, előírások
Az árukihelyezés szabályai
Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok
Az áru és vagyonvédelmi berendezések fajtái,
használata
Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások
A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei
A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása
Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai
A munkavégzés általános személyi és
szervezési feltételei

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

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

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

A kereskedelemben alkalmazott gépek
eszközök fajtái, használati szabályai
Veszélyforrások, és kockázati tényezők a
munkahelyen
Munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése,
adminisztrációja
A tűzvédelmi szabályok alkalmazása a
kereskedelemben
A kereskedelmi egység működési rendjéhez
kapcsolódó szabályok
A csomagolóanyagok és a környezetvédelem
kapcsolata
Az egyes áruféleségekre vonatkozó
forgalmazási környezetvédelmi előírások
A kereskedelmet érintő minőségirányítási és
higiéniai előírások
A hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi
előírások
Az üzletek működésére vonatkozó biztonsági
és vagyonvédelmi előírások, rendkívüli
események fajtái, kezelése
A fizettetés módjai, a pénzforgalom
lebonyolításának módjai, szabályai
A pénztáros feladatai, pénzkezelésre vonatkozó
szabályok
A pénztárgépek használatának szabályai
A számlázás, nyugtaadás szabályai
A kereskedelemben alkalmazott bizonylatok
fajtái kitöltésükre vonatkozó szabályok

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

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
Elektronikus és számítógépes pénztárgépek
használata
Árumozgató eszközök használata
Áruvédelmi eszközök használata
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Megbízhatóság, precizitás
Önállóság
Elhívatottság, elkötelezettség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőző készség
Udvariasság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

3. Kereskedelmi ismeretek tantárgy

211 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

3.1. A tantárgy tanításának célja
A Kereskedelmi ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az
árurendszereket, a minőségbiztosítás és minőségtanúsítás elméleti teendőit. Ismerjék és
tartsák be a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat. A tanulók
legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni
megóvásáról, leltárt készíteni, és előkészíteni az árut értékesítésre. Legyenek képesek
értékesíteni az árukat, betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési és a fogyasztóvédelmi
szabályokat, valamint üzemeltetni az értékesítés során használt gépeket, eszközöket.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
3.3. Témakörök
3.3.1.
Áruforgalom
123 óra
A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, tagozódása.
A nagykereskedelem tevékenysége, formái.
A kiskereskedelem tevékenysége, formái.
Az áruforgalomi folyamat elemei.
Árubeszerzés.
A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban.
A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és
összetételének meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk
megrendelése, az áruk átvétele, a beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése).
Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére,
mozzanatai (áruátvétel előkészítése, lebonyolítása, adminisztrációs feladatok),
áruátvétel bizonylatai.
Teendő hibás teljesítés esetén.
A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése.
Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a
hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyon-, tűz-, balesetvédelmi és a
közegészségügyi szabályok betartásával.
Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb és soros,
állványos és állvány nélküli tárolás).
Árumozgató gépek, eszközök.
Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége.
A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása.
A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai (elszámoltató leltár, vagyonmegállapító
leltár, ellenőrző leltár, átadó-átvevő leltár, rendkívüli leltár).
A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, lebonyolítása,
tényleges készletérték megállapítása).
A leltárhiány és leltártöbblet oka.
Az áruk eladásra történő előkészítése: az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása,
árucímkék elhelyezése, fogyasztói ár feltüntetése.
Az áruk eladótéri elhelyezése.

Az egyes értékesítési módok – hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni
és egyéb bolt nélküli értékesítési formák – jellemzői, előnyei, hátrányai,
alkalmazásuk, személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai.
Az e-kereskedelemre vonatkozó jogszabályok.
A web-lapok tartalmi és formai követelményei: szerződési feltételek, regisztráció.
Web-lap, virtuális áruház gondozása, reklámozási lehetőségek.
Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, fajtái, lebonyolítása.
Az e-kereskedelemben kapott megrendelések feldolgozása, visszaigazolása,
adatbázis vezetés.
Árukezelési, komissiózási és expediálási feladatok lényeges elemei.
Az áru feladása, árukövetés biztosítása, az áruátvétel visszaigazolása.
Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben.
A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (pénztárgépek,
hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái.
Áru- és vagyonvédelmi eszközök fajtái, fő jellemzői.
Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük.
Jelzőcímkék fajtái, elhelyezésük a termékeken.
Az üzlet biztonságát befolyásoló tényezők.
Lopás módjai, eljárási alapelvek.
Rendkívüli események fajtái, kezelése.
3.3.2.
Jogszabályok alkalmazása
56 óra
Munka- baleset- és tűzvédelem:
A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása.
A biztonságos munkavégzés feltételei: munkáltató kötelezettségei, felelőssége, a
munkavállaló kötelességei.
Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai: közlekedő utakra, árutárolásra
vonatkozó szabályok, előírások, jelölések. Az üzlet tisztántartásával kapcsolatos
higiéniai, kémiai biztonsági előírások.
A munkavégzés általános személyi és szervezési feltételei: munka alkalmassági
vizsgálatra, oktatásra, munka- és védőruházatra vonatkozó előírások.
Veszélyforrások, és kockázati tényezők a munkahelyen:
Kézi- és gépi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok.
Helyes és helytelen munkaruha-, lábbeli-, ékszer használat.
Anyagmozgató gépek fajtái, használati szabályai.
Zsámolyokra, fellépőkre, létrákra vonatkozó használati szabályok.
Kések, szikék, ollók használati szabályai.
Gépek, berendezések használati szabályai (szeletelő-, aprító gépek, csomagoló
gépek).
A balesetek, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések meghatározása.
A munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, adminisztrációja.
Tűzvédelmi szabályok:
Tűz és égésvédelmi alapfogalmak.
Tűzvédelmi szabályzat.
Tűzveszélyességi osztályba sorolás.
Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok: töltőanyagai, elhelyezésük és annak
jelölése, címkéjük adattartalma, hitelesítésük.
A tűz feltételei.
Tűzriadó terv tartalma.
A tűz jelzése, oltása.
Tűzoltó készülékek használata.

Tűzoltási út, kiürítési útvonal.
Veszélyforrások: raktározásra-, villamos és világító berendezésekre, (dohányzásra)
vonatkozó szabályok.
Fogyasztóvédelem:
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok.
Fogyasztóvédelem intézményrendszere.
Alapfogalmak: fogyasztó, vállalkozás, forgalmazó, tudatos fogyasztó, termék és
szolgáltatás, eladási ár és egységár, online adásvételi és szolgáltatási szerződés.
A fogyasztókat megillető alapjogok.
Biztonságos termék: Termékfelelősség, minőségi bizonyítvány.
Minőség tanúsítás formái:
Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és
szubjektív jellemzői.
Szabvány, szabványosítás szerepe, szabványok csoportosítása, magyar- és
nemzetközi szabványok.
Minőségtanúsítás eszközei:
Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati
kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés.
Termékcímke adattartalma.
Fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó előírások.
Csomagolásra vonatkozó előírások.
Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság.
Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy.
Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat.
Vásárlók könyve vezetése.
Békéltető testület.
Hatósági ellenőrzés: Kereskedelmi egységek ellenőrzését végző hatóságok.
Ellenőrzés módszerei, határozatai, jogkövetkezmények.
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései:
Méret, súly, használhatóság ellenőrzése.
Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás.
Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély.
Üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez)
kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások.
Általános áruismeret:
Az áru, áruismeret fogalma.
Árurendszerek jelentősége, hagyományos és kód típusú árurendszerek.
A kódolás fogalma, kódok fajtái.
Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós
EAN (GTIN) kód bevezetése, felépítése EAN13, EAN8, EAN5.
EPOS rendszer felépítése, előnyei, hátrányai.
Csomagolás fogalma, funkciói.
A csomagolás anyagai, jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonságai.
Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk.
Csomagolóeszközökön feltüntetett áruvédelmi, és veszélyességi jelölések fajtái,
értelmezése.

Hulladékkezelési szabályok: Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése,
környezetvédelem).
3.3.3.
Pénztár- és pénzkezelés, bizonylatkitöltés
32 óra
Pénztár- és pénzkezelés
Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben.
Pénztárgépekkel kapcsolatos előírások, követelmények.
A pénztárnyitás feladatai.
Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai.
A vásárlási tételek rögzítésének módjai, szabályai.
A készpénzt átvételére vonatkozó szabályok.
Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük szabályai.
Utalványokkal, kuponokkal, bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés feltételei,
szabályai.
Euroval történő fizetés szabályai.
A pénzvisszaadás szabályai.
Nyugtaadási kötelezettség.
A bizonylat és a visszajáró pénz átadásának szabályai.
Gépi nyugta adattartalma.
Gépi/ kézi készpénzfizetési számla adattartalma, példányok kezelése.
Pénztárzárás feladatai.
A készpénz-, és készpénzkímélő eszközök szortírozása, számbavétele.
Pénztáros elszámoltatása.
A pénzfeladás és bizonylatai.
Bizonylatkitöltés
Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben.
Bizonylat fogalma.
Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem.
Bizonylatok csoportosítása:
Készítési helyük szerint (külső bizonylatok, belső bizonylatok).
Szigorú számadású kötelezettség alá vont bizonylatok.
Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása.
A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok (alaki és tartalmi kellékei).
Bizonylatok javításának szabályai.
Áruforgalom bizonylatai. (árumegrendelés, szállítólevél, boltközi szállítólevél,
visszáru jegyzék, mezőgazdasági termékfelvásárlás, jótállási jegy, pénzforgalom
bizonylatai.
Értékesítés bizonylatai (nyugta, pénztári nyugta, készpénzfizetési számla, számla,
árucsere utalvány,).
Pénztáros elszámolásának bizonylatai (Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás,
Pénztárzárás kézi/gépi, Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat, Üvegvisszaváltó jegy,
Címletjegyzék, Készpénzfeladási utalvány, Átutalási megbízás).
Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai.
Leltározás bizonylatai:
Leltárfelvételi ív, árváltozási leltárív, árcsökkenés-, áremelés jelentés.
Jegyzőkönyvek: jegyzőkönyv mennyiségi-, minőségi kifogásról (szállítói),
jegyzőkönyv vásárlói minőségi kifogás elintézéséről.
Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén, árueltulajdonítási jegyzőkönyv,
selejtezési jegyzőkönyv.

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem/szaktanterem/demonstrációs terem.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
x
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x
x
x

x
x
x
x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
4. Kereskedelmi gyakorlat tantárgy

1174,5 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

4.1. A tantárgy tanításának célja
A kereskedelmi gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók működő, valóságos
üzleti környezetben alkalmazhassák az elméletből elsajátított ismereteket. A tanulók
megismerik az áruforgalmi folyamat elemeit, az árubeszerzés gyakorlati folyamatát, a
készletezéssel és értékesítéssel kapcsolatos gyakorlati teendőket. Megismerik a
kereskedelemi egység működéséhez kapcsolódó szabályokat, a pénztár elszámolási
feladatokat, és a kereskedelemben használatos bizonylatokat töltenek ki.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
4.3. Témakörök
4.3.1.
Áruforgalom gyakorlata
696 óra
Az áruforgalmi folyamat elemeinek megismerése.
Az árubeszerzés folyamatának megismerése.
A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása után javaslatot
tesz a vezetőnek.
A megrendelés módjait és dokumentumait megismeri és alkalmazza.
Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó, árumozgató
eszközök, mérő-, számlálóeszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat).

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása,
csomagba rendezése, csomagolása).
Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel
szempontjai). Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte,
szabályszerűsége.
Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén.
Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése.
Készletezés.
A beérkezett áruk készletre vétele.
Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.
Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben.
Az áru minőségének és a mennyiségének megóvása.
A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.
Árváltozás.
Árumozgató gépek, eszközök szabályszerű használata.
Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása.
Leltározás a gyakorlatban.
Az áruk eladásra történő előkészítése.
Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló
információk meglétének ellenőrzése.
Az áru szakmai és kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése.
Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken.
A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.(Árjelző táblák, vonalkódok készítése.)
Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai.
A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.
Ajándék és/vagy díszcsomag készítése.
Biztonsági és vagyonvédelmi eszközök.
Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük, az üzlet biztonságát
befolyásoló tényezők.
Lopás módjai, eljárási alapelvek.
Rendkívüli események fajtái, kezelése a gyakorlatban.
Az e-kereskedelemre vonatkozó szabályok, szerződési feltételek, regisztráció.
Web-lap, virtuális áruház felépítése, szerződési feltételek áttekintése.
Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, az áruátvétel visszaigazolása.
Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben.
4.3.2.
Jogszabályok alkalmazásának gyakorlata
174 óra
Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen.
Fogyasztóvédelem gyakorlata:
Fogyasztóvédelem intézményrendszere.
Minőség tanúsítás formái:
Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és
szubjektív jellemzői.
Minőségtanúsítás eszközei:
Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati
kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés.
Termékcímke adattartalma.
Csomagolásra vonatkozó előírások.
Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság.

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy.
Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat.
Vásárlók könyve vezetése.
Békéltető testület.
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései:
Méret, súly, használhatóság ellenőrzése.
Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás.
Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély.
Általános áruismeret gyakorlata:
Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós.
EAN (GTIN) kód felépítése EAN13, EAN8, EAN5.
Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben.
Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem.
4.3.3.
Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata
98,5 óra
A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok.
A pénztárgépek használatának szabályai.
Pénztárgép, Pénztárrendszer, Pénztárterminál (POS rendszer).
Egytételes eladás, többtételes eladás.
Részösszegző feladata.
Törlés (azonnali, utólagos).
Fizetési módok (készpénzzel, utalvánnyal, valutával, bankkártyával, vegyesen).
Egyszerűsített (készpénzes) számla készítése.
Nyugta-, számlaadási kötelezettség.
Ellenérték elszámolásának technikája.
A készpénz átvételére vonatkozó szabályok.
Euroval történő fizetés szabályai.
Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - zárás).
Pénztáros elszámoltatása.
Pénztárnyitás, pénztárzárás.
A pénztárosra vonatkozó viselkedési szabályok (pénztáros és vevő kapcsolata).
4.3.4.
Bizonylatkitöltés gyakorlata
206 óra
Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése.
Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel.
Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése).
Jótállási jegy kitöltése.
Árucsere utalvány.
Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Nyugta (tartalma, kitöltése).
Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése). (Kiadási-, bevételi
pénztárbizonylat, üvegvisszaváltó jegy, címletjegyzék.)
Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai.
Árváltozás bizonylata.
Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás,
jegyzőkönyv lopás esetén stb.).
Leltárfelvételi ív, leltárösszesítő.
A kereskedelemben használatos levélfajták: árajánlat, megrendelés, reklamáció.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem és/vagy szakma-specifikus tanműhely vagy szakma specifikus gazdálkodó
szervezet.
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

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

A
10027-16 azonosító számú
A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Ruházati- és vegyes
iparcikk áruismeret

A 10027-16 azonosító számú A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Tájékoztatja a vevőt a lakástextil termékekhez
kapcsolódó használati, kezelési jellemzőkről

x

Tájékoztatja a vevőt a ruházati és lábbeli
termékekhez kapcsolódó használati, viselési,
kezelési jellemzőkről

x

Segíti a vevőt a megfelelő méret, szín és fazon
kiválasztásában, igény szerint az aktuális
divatnak megfelelően

x

Igény szerint tájékoztatást ad a vevőnek az
edényáru termékek jellemzőiről, használatáról,
kezeléséről

x

Tájékoztatja a vásárlót a korszerű edényáruk
választékáról, használatának előnyeiről
Tájékoztatást ad a hazai termékekről és a
Hungaricumokról
Tájékoztatást ad a papír-, írószer áruk
választékáról
Tájékoztatást ad a sport-, kemping- és játék
áruk választékáról
Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról

x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A lakástextíliák anyagszükségletének
meghatározása
A lakástextíliák jellemzőiről való vevői
tájékoztatás
A lakástextíliák használatára, kezelésére
vonatkozó előírások
A ruházati és lábbeli termékek csoportosítása,
jellemzői, minőségi követelményei
A ruházati és lábbeli termékek jellemzőiről
való vevői tájékoztatás
A vásárló méretének megállapítása,
anyagszükséglet meghatározása
A ruházati termékekhez kapcsolódó
szolgáltatások
A ruházati termékekhez kapcsolódó címkék,
tájékoztatók tartalma
Az edényáruk csoportosítása, jellemzői,
minőségi követelményei
Az edényárukhoz kapcsolódó kísérő
okmányok, tájékoztató címkék tartalma

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Az edényáruk jellemzőiről való vevői
tájékoztatás
A papír- és írószeráruk csoportosítása,
jellemzői, minőségi követelményei
A sport-, kemping és játék áruk csoportosítása,
jellemzői, minőségi követelményei A termékek
értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások fajtái
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Árumozgató eszközök kézi szerszámok
használata
Jelölések, rajzok, piktogramok értelmezése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
Állóképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Közérthetőség
Meggyőző készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Nyított hozzáállás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x

x

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

5. Ruházati- és vegyes iparcikk áruismeret tantárgy

72 óra

Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

5.1. A tantárgy tanításának célja
A Ruházati áruismeret oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók biztonsággal
eligazodjanak a textilipari és a konfekcióipari termékek jellemzői között, legyenek
képesek csoportosítani azokat és elméleti tájékoztatást nyújtani a vevőknek. A vegyes
iparcikkek esetében a csoportosításon és a jellemzőkön túlmenően ismerjék a minőségi
követelményeket és a hozzájuk tartozó felhasználói tapasztalatokat.
Mindkét árucsoportnál legyenek képesek az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan
gyakorlati tudnivalókat elsajátítani, amelyek a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak:
mélyítik az ismeretanyagot; lehetővé teszik a fogyasztó-centrikus szemlélet kialakítását a
képességek szintjén; mintát adnak a mindennapi munkában adódó feladatok megoldására,
a minőség értékelésére, az árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és
minőségi árumegóvásra.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Alapvető biológiai ismeretek.
5.3. Témakörök
5.3.1.
Ruházati áruismeret I.
12 óra
A ruházati kereskedelem árucsoportjai.
Ruházati termékekhez használt legfontosabb természetes- és mesterséges eredetű
szálasanyagok fajtái és fő tulajdonságai.
Natur és bio alapanyagok jelentősége, jelölése, ajánlása.
Valódi- és műbőrök fajtái, felületük, kezelésük.
A kötött-hurkolt, és szövött gyártástechnológiák felismerése.
A két fő gyártástechnológia és a késztermékek használati, viselési tulajdonságainak
kapcsolata.
A textíliák címkézése, kezelési-, használati útmutató jelképei és értelmezése.
5.3.2.
Ruházati áruismeret II.
35 óra
Női-, férfi-, gyermek alsóruházati konfekció áruk típusai, fazonjai, méretezésük.
Női, férfi, gyermek felsőruházati konfekció áruk típusai, fazonjai, méretezésük.
Sportruházati áruk típusai, méretezése.
Csecsemő ruházati termékek választéka, bébi kelengye részei, bébi áruk méretezése
A divatáruk és öltözék kiegészítők fajtái, ajánlásuknál figyelembe vett szempontok.
Lábbeli áruk, csoportosítása, fajtái, méretezésük, kezelésük, forgalmazásuk
jellemzői.
Vevőtájékoztató jelképek.
Darabáruként- és méterben forgalmazott szőnyegek fajtái, méretei.
A szőnyegek felülete, hátoldal kiképzése.
Különleges kikészítésű szőnyegek és jellemzői, jelölésük.
A szőnyegek felhasználására vonatkozó piktogramok értelmezése.
A szőnyegek használati, kezelési útmutatója, tisztítószerei.
A szőnyegek tárolásának szabályai.
A függönyök, alapanyagai, csoportosításuk szempontjai, fajtái.
Különleges kikészítésű függönyök jellemzői, jelölésük.
A függönyök használati, kezelési útmutatója, tisztítószerei.
Paplanok, párnák típusai, különleges kikészítésű termékek és jelölésük.
Takarók felhasználási lehetőségei, fajtái, méretei, kezelésük.
Konfekcionált ágyneműk típusai, garnitúrák fajtái, darabszáma, mérete.

Háztartási fehéráruk: asztalneműk, konyharuhák, törlőruhák, konyhagarnitúrák,
törölközők, fürdőlepedők.
A ruházati termékekhez kapcsolódó szolgáltatások.
5.3.3.
Vegyes iparcikkek áruismerete
25 óra
Játékok áruismerete:
A játékszerek felosztása korcsoport és alapanyagaik szerint.
A játékszerekkel szemben támasztott követelmények.
A játékszereken található jelölések, piktogramok értelmezése.
Kemping áruk csoportosítása, fajtái, felhasználása.
Papír-, írószer áruismeret:
Papírfajták főbb csoportjai felhasználás szerint.
Írószerek, rajzszerek, iskolai és irodai felszerelési cikkek.
Sportáruk áruismerete: labda-, vízi-, küzdő- és erősportok, téli- és szabadidősportok
eszközei.
Az iskolai testnevelés sportfelszerelései, minőségi és biztonsági követelményei.
Háztartási edényáruk ismerete:
Háztartási edényáruk csoportosítása funkció és alapanyag szerint.
Edényárukhoz kapcsolódó kísérő okmányok, tájékoztató címkék.
Háztartási főző- és sütőedények, tálaló edények, evő- és tálalóeszközök, egyéb
konyhatechnikai eszközök.
Korszerű főző- és sütőedényekkel szemben támasztott követelmények.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem/szaktanterem.
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni
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.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5..4.

csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
x
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
x
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x

x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
10028-16 azonosító számú
Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Élelmiszer- és vegyi
áruismeret

A 10028-16 azonosító számú Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek és vegyi áruk
mennyiségi és minőségi áruátvételét.

x

Betartja az élelmiszerek és vegyi áruk tárolására,
előkészítésére, eladótéri kihelyezésére és értékesítésére
vonatkozó előírásokat.

x

Ellenőrzi a jövedéki termékek zárjegyének, adójegyének
meglétét, épségét és betartja a jövedéki termékek
forgalmazására vonatkozó korlátozó és egyéb szabályokat .

x

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési időket a
FIFO elvnek megfelelően rendezi az áruféleségeket a
raktárban és az eladótérben.

x

A forgalomból bevonandó árukészleteket szabályszerűen
elkülöníti és dokumentálja.
Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet.
Biztosítja a hűtőláncot.

x
x
x

Biztonsági előírásoknak megfelelően használja a
kereskedelmi munkát segítő eszközöket és gépi
berendezéseket, gondoskodik azok megfelelő higiéniai
állapotáról.

x

Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét,
érvényességét szükség esetén jelzi a kereskedelmi egység
vezetőjének.

x

Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű táplálkozást biztosító
élelmiszerekről és az élelmiszerérzékeny fogyasztók számára
készült áruk választékáról.

x

Leméri az árut.
Igény szerint tájékoztatást ad a környezetbarát vegyipari
termékekről.

x
x

Tájékoztatja a vevőt az élelmiszerek, vegyi áruk jellemzőiről,
az árukon található feliratok segítségével szakszerű
áruajánlással ösztönzi a vásárlást.

x

Igény szerint csomagol: ajándékkosarat, díszcsomagolást
készít.

x

Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról.

x

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer, vegyi
áruk forgalmazás során.

x

Betartja és betartatja a HACCP és más vonatkozó
minőségellenőrző rendszerek előírásait.

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői, forgalmazásuk
feltétele
Az élelmiszer áruk feliratozása, a címkén található jelölések,
jelképek

x
x

Az élelmiszereket felépítő anyagok: víz, alaptápanyagok,
védőtápanyagok, adalékanyagok.

x

Az élelmiszerfogyasztás jellemzői: egészséges táplálkozás
követelményei, korszerű élelmiszerek, különleges
táplálkozási célú élelmiszerek.

x

A Hungaricumok kereskedelmi jelentősége, élelmiszer
Hungaricumok
Az élelmiszerek értékelése, energiaértéke: tápértéktáblázat
értelmezése.

x
x

Az élelmiszerérzékenység fajtái, tünetei,
élelmiszerérzékenységre vonatkozó termékjelölések .

x

Az élelmiszerek jellemzőiről való vevői tájékoztatás.

x

A vegyiáruk csoportosítása, jellemzői, minőségi
követelményei
Vegyi áruk feliratozása, a címkén található jelölések, jelképek

x
x

A vegyiáruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás.

x

HACCP, élelmiszerbiztonsági, higiéniai követelmények.

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű
beszédkészség.
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése, idegen nyelvű
beszédkészség.

x
x

Eszközök és gépi berendezések szabályszerű használata .

x

Az élelmiszerbiztonság előírásainak megfelelő munkavégzés.

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Kézügyesség
Szaglás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Közérthetőség
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyén való alkalmazása

x
x
x
x
x
x
x

Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszertani munkavégzés

x
x

6. Élelmiszer- és vegyi áruismeret tantárgy

154,5 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

6.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák az
élelmiszerek jellemzőit, minőségi követelményeit, legyenek képesek csoportosítani
azokat. Ismerjék az élelmiszerbiztonsági lánc folyamatait, tartsák be az
élelmiszerbiztonsági előírásokat és tudják vezetni a kapcsolódó nyilvántartásokat.
Legyenek képesek a vegyi áruk minőségi csoportosítására jellemzői alapján, legyenek
tisztában a tárolási követelményekkel.
Mindkét árucsoportnál legyenek képesek az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan
gyakorlati tudnivalókat elsajátítani, amelyek a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak:
mélyítik az ismeretanyagot; lehetővé teszik a fogyasztó-centrikus szemlélet kialakítását a
képességek szintjén; mintát adnak a mindennapi munkában adódó feladatok megoldására,
a minőség értékelésére, az árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és
minőségi árumegóvásra.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Az általános iskolai tanulás során a biológia tantárgy keretében elsajátított tudásanyag.
6.3. Témakörök
6.3.1.
Élelmiszer áruismeret I.
36 óra
Az élelmiszerek, jellemzői, forgalmazásuk feltétele.
Az élelmiszereket felépítő anyagok: a víz, az alaptápanyagok, a védőtápanyagok,
adalékanyagok. Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi
egységekben.
Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben.
A HACCP lényege, élelmiszerbiztonsági, higiéniai követelmények.
Élelmiszerérzékenység fajtái, ajánlható termékek és jelölésük.
Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői: korszerű élelmiszerek, hungaricumok,
táplálkozási irányzatok, különleges táplálkozási célú élelmiszerek (gyermek, diétás,
reform, stb.).
Az élelmiszerek tartósítása.
Az élelmiszerek romlása, élvezeti, biológiai és a tápértékének csökkenése.
A gabonafélék jellemzése és fajtái.
A gabonaszem táplálkozástani jelentősége.
A gabonafélék feldolgozása.
Malomipari termékek.
Őrlemények, hántolt termékek, egyéb eljárással készült termékek.
Sütő- és tésztaipari termékek.
Kenyér.
Kenyér minősége.
Kenyér fajtái.
Sütőipari fehértermékek.
Száraztészták.
Száraztészták csoportosítása, jellemzése, minősége.
6.3.2.
Élelmiszer áruismeret II.
72 óra
Természetes édesítőszerek: Cukor, Méz.
Mesterséges édesítőszerek:
Az édesítőszerek jelentősége.

Édesipari áruk:
A cukorkák, kakaó és csokoládéáruk.
Nugátok és nugátszerű készítmények.
Édesipari lisztes áruk, édesipari tartós sütemények.
Gyümölcsök, zöldségáruk:
Gyümölcsök összetétele és táplálkozástani jelentősége.
A gyümölcsök csoportosítása.
Hazai és egzotikus gyümölcsök jellemzői.
A zöldségfélék összetétele és táplálkozástani jelentősége.
A zöldségfélék csoportosítása.
A zöldségfélék fajtái, árujellemzői
Ehető gombák.
Tartósított gyümölcs- és zöldségáruk:
Gyorsfagyasztott gyümölcs- és zöldségáruk.
Vízelvonással, cukrozással és sózással tartósított áruk.
Gyümölcs-zöldség konzervek.
A tej és tejkészítmények:
A tej összetétele és táplálkozástani jelentősége.
Fogyasztási tejek.
Ízesített, sűrített, savanyított tejkészítmények, zsírdús készítmények.
Tejtermékek:
Vajféleségek.
Túróféleségek.
Natúr sajtok.
Ömlesztett sajtok.
Húskészítmények, húskonzervek:
Rövid ideig eltartható töltelékes áruk.
Tartós töltelékes áruk.
Darabos húskészítmények.
Húskonzervek.
A tojás.
A tojás értékesítési jellemzői.
A tojás minősége és a jelölések értelmezése.
Étkezési zsírok, olajok:
A zsiradékok összetétele és táplálkozástani jelentősége.
A zsiradékok csoportosítása, zsírok és olajok jellemzői.
Alkoholmentes italok.
A, szódavíz, ásványvizek és gyógyvizek.
Üdítőitalok, sűrítmények, gyümölcsszörpök, gyümölcs- és zöldséglevek csoportjai.
árujellemzői.
Az alkoholtartalmú italok:
A borok csoportosítása Magyarország borvidékei.
A bor, forgalmazása.
A borok főbb típusai, árujellemzésük.
Sörök:
A sörök csoportosítása alapanyag és készítési mód szerint.
A sör, forgalmazása.
A sörök főbb típusai, árujellemzésük.
Szeszesitalipari termékek:
Párlatok, likőrök.

A pálinka jellemzői, a pálinka, mint hungaricum.
Koffeintartalmú élvezeti szerek:
A kávéfajtái, minősége.
Kávékivonatok, kávépótló szerek.
A tea fajtái, minősége.
Virágteák, ízesített teák, gyógyteák, pótteák.
Fűszerek és ízesítőszerek:
A fűszerek minősége, csoportosítása, forgalmazása.
Hazai fűszerkülönlegességek.
Fűszerkeverékek, fűszerpótlók.
Ízesítők, zamatosító, állományjavítók.
6.3.3.
Vegyi áruk ismerete
46,5 óra
Vegyi-áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei.
A vegyi áruk csomagolása.
A címkén található jelölések, jelképek, veszélyes anyagok, környezetkímélő,
környezetbarát jelek.
A szappanok és a mosás anyagai:
Szappanok.
Mosószerek.
Mosási segédanyagok.
Háztartási tisztító- és ápolószerek:
Mosogatószerek.
Általános tisztítószerek, lemosók.
Súrolószerek.
Szőnyeg- és kárpittisztító szerek.
Ablak-, tükör-, üvegtisztítók.
Folttisztító szerek.
Bútorápoló szerek.
Padlóápoló szerek.
Fertőtlenítő-, vízkőoldó és maró hatású szerek.
Tűzhelytisztítók.
Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények:
Fürdő- és tusoló készítmények.
Testápoló tejek, emulziók.
Kéz- és lábápoló készítmények.
Hintőporok.
Szőrtelenítő készítmények.
Hajápolási készítmények.
Fog- és szájápoló készítmények.
Borotválkozószerek.
Dezodorok és izzadást gátló készítmények.
Napozószerek.
Arcápolók, díszítőkozmetikumok és illatszerek.
Arcápoló készítmények, krémek, kenőcsök.
Díszítő kozmetikumok, ajakápolók, a szemkörnyék kozmetikumai.
Illatszerek.
Babaápolási készítmények.
Norinbergi áruk:
Kozmetikai kiegészítő áruk.
Egészségügyi áruk.

Háztartási áruk.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem/szaktanterem.
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

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

A
10029-16 azonosító számú
A műszaki cikkek forgalmazása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Műszakicikk
áruismeret

A 10029-16 azonosító számú A műszaki cikkek forgalmazása megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Az áru jellegének és az arculatnak megfelelően
kihelyezi a műszaki cikkeket
Árubemutató eszközön, panelon beépíti,
csatlakoztatja, működteti az árut, útmutató
alapján
Betartja az érintésvédelmi szabályokat
Bemutatja a műszaki cikkek használatát és
kezelését, meggyőződik üzemképességükről
Ellenőrzi a műszaki cikkekhez szükséges
dokumentumok meglétét, tartalmát
Értelmezi az energiacímke adattartalmát
Számítógépen figyelemmel kíséri a készleten
lévő termékek mennyiségét
A vevő igényeinek megfelelően a bolti
árukészletből és/vagy katalógusból terméket
ajánl
Tájékoztatást ad az áruhitel lehetőségeiről
Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról
Megszervezi a házhozszállítást, vagy átadja a
vevőnek az árut
Előjegyzést vesz fel
Szakszerű tájékoztatást ad a jótállásró,
szavatosságról, és kiterjesztett jótállásról
Kitölti a jótállási jegyet
Megszervezi vagy tájékoztatást ad a műszaki
cikkekhez kapcsolódó garanciális javítással
kapcsolatban

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

SZAKMAI ISMERETEK
A műszaki cikkek csoportosítása, jellemzői,
minőségi követelményei
Használati útmutatók értelmezése
A műszaki cikkek beépítése, csatlakoztatása,
működtetése
A műszaki cikkek jellemzőiről való vevői
tájékoztatás

x
x
x
x

A műszaki cikkekhez kapcsolódó kísérő
okmányok tartalma, címkék, piktogramok
értelmezése

x

Műszaki cikkek jótállása, szavatossága,
kiterjesztett jótállása

x

A műszaki cikkek átvételére, szállítására,
tárolására vonatkozó követelmények
Műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó
szolgáltatások fajtái
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai szoftverek használata
Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai
nyelvű beszédkészség
Műszaki rajzok, piktogramok értelmezése
Árumozgató eszközök kézi szerszámok-,
eszközök használata

x
x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Felelősségtudat
Pontosság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Segítőkészség
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyén való alkalmazása
Eredményorientáltság

x
x
x
x
x
x
x

7. Műszakicikk áruismeret tantárgy

136,5 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók ismerjék a műszaki cikkek
széles skáláját, jellemzőit, minőségi követelményeit és ezek alapján legyenek képesek
csoportosítani azokat. Értsék és alkalmazzák a használati útmutatókat, biztonsággal
tudjanak felhasználói tanácsokat adni a vevőknek, azonos termékkörön belül vásárlási
javaslatokat nyújtani.
Az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan gyakorlati tudnivalókat sajátítsanak el,
amelyek a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak: mélyítik az ismeretanyagot;
lehetővé teszik a fogyasztó-centrikus szemlélet kialakítását a képességek szintjén; mintát
adnak a mindennapi munkában adódó feladatok megoldására, a minőség értékelésére, az
árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és minőségi árumegóvásra.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Az általános iskolában elsajátított fizika tantárgy keretében megszerzett tudásanyag.
7.3. Témakörök
7.3.1.
Műszaki alapismeretek, ipari tömegcikkek
35 óra
Műszaki alapismeretek.
Energiahordozók.
Elektromos alapismeretek.
Energiaosztályok.
Érintésvédelem.
Kötőelemek, kéziszerszámok.
Villamos szerelési anyagok.
Vezetékek.
Csatlakozók, aljzatok, villák, foglalatok.
Fényforrások.
7.3.2.
Elektromos háztartási készülékek
65 óra
Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek.
Gáztűzhelyek.
Elektromos tűzhelyek.
Kombinált tűzhelyek.
Beépíthető tűzhelyek.
Főzőlapok.
Kontakt és sugárzó hőátadású hordozható sütők.
Olajsütők.
Mikrohullámú sütők.
Légkeveréses edények.
Elektromos fűtőkészülékek.
Hősugárzók.
Hőkandallók.
Olajradiátorok.
Klímaberendezések.
Elektromos kisgépek és készülékek.
Turmixgépek, botmixerek.
Gyümölcscentrifugák.
Robotgépek.
Kávéfőzők.

Kenyérpirítók.
Vasalók.
Kozmetikai készülékek.
Hajszárítók.
Hajformázók.
Szőrtelenítők /borotvák, hajnyírók.
Epilátor, I-light.
Elektromos háztartási nagygépek.
Hűtőgépek, fagyasztógépek.
Mosogatógépek.
Páraelszívók.
Mosógépek.
Szárítógépek.
Porszívók.
7.3.3.
Híradástechnika
36,5 óra
Híradástechnikai készülékek.
Hangszórók, hangdobozok.
Digitál hangrendszerek.
Erősítők.
CD lejátszók, DVD, Blu-ray, média lejátszó.
Televízió készülékek.
Házimozi.
Digitális fényképezőgépek.
Mobiltelefonok, tartozékok.
Számítástechnikai termékek.
A műszaki cikkek átvételére, szállítására, tárolására vonatkozó követelmények.
Használati útmutatók értelmezése.
A műszaki cikkek csatlakoztatása, beépítése, vevői tájékoztatás, értékesítéshez.
kapcsolódó szolgáltatások.
A műszaki cikkekhez kapcsolódó okmányok tartalma, címkék, piktogramok
értelmezése.
Szavatosság, jótállás, kiterjesztett jótállás, garanciális javítás.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem/szaktanterem.
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

6.
7.
8.
9.
10.
11.

x
x
x
x
x
x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység

4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11691-16 azonosító számú
Eladástan
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Eladástan

Eladási gyakorlat

A 11691-16 azonosító számú Eladástan megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazza az eladóval szemben támasztott
viselkedési formákat és magatartási
szabályokat.
Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési
formáit.
Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói
magatartás szemléletét, és módszereit.
Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől
érdeklődik.
Felkelti a vásárló érdeklődését.
Segítőkész hozzáállással kezeli a
vevőreklamációt.
Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének
megfelelően árut ajánl.
Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a
döntésben.
Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó
szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről.
Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket
ajánl.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra,
akciókra, szezonális termékekre.

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel
és pozitív kisugárzással elősegíti a sikeres
vásárlást.

x

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a
vásárlótól.

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az eladóval szemben támasztott
követelmények.
Az udvarias kiszolgálás és vásárlóval történő
helyes bánásmód.
Az eladótól elvárt beszédkultúra és megjelenés.
A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés
folyamata.
Benyomáskeltés, hozzáállás, viszonyulás.
Kérdezéstechnikai alapok.
Az áruk szakszerű bemutatása, áruajánlás,
érveléstechnika gyakorlata.
A folyamatok egyes fázisainak észlelése, az
elfogadás/elutasítás felismerése.
Az akvizíciós beszélgetés szakaszai.

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

A vásárlás ösztönzés eszközei.
Az eladói munka hatása az árbevételre.
Vásárlótípusok és vásárlói magatartások
ismerete.
A lélektan és az etika jelentősége az eladói
munkában.

x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Verbális és nem verbális kommunikációs
készség
Tolerancia, empátia
Megnyerő, magabiztos fellépés, asszertivitás
Vevőorientált gondolkodás
Szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Állóképesség
Külső megjelenés
Elhivatottság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Meggyőző képesség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktuskezelő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Áttekintő képesség
Problémamegoldó képesség
Figyelem megosztás képessége

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

8. Eladástan tantárgy

67 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

8.1. A tantárgy tanításának célja
Az Eladástan tantárgy célja, hogy a tanulók elméletben megismerjék a vásárlói típusokat,
a velük szembeni helyes eladói magatartást. Az eladóval szemben támasztott
követelmények mellett a testbeszéd jelentőségét és az eladási technikát is megismerik. A
tanulók legyenek képesek úgy értékesíteni az árukat, hogy az eladási folyamat elméleti
anyagát alkalmazzák magyar és idegen nyelven.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
8.3. Témakörök
8.3.1.
Eladási ismeretek
36 óra
A vásárlás pszichológiai tényezői.
Az eladás jelentősége a gazdaságban.
A vásárlás indítékai.
A vásárlási indítékok megismerése a vásárlási döntés folyamata.
A vásárlói típusok, vásárlói magatartások.
Magatartás szerinti vevőtípusok, és jellemzőik.
Különböző nemű és életkorú vevőtípusok.
Az eladó:
Az eladóval szemben támasztott követelmények.
Szakmai viszonyulás.
Szaktudás.
Magatartás, viselkedés.
Megjelenés.
Testbeszéd.
Nyelvi kifejezőerő.
Az eladás technikája:
Érintkezési szakasz:
A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése.
A köszöntés formái, kultúrája.
A szükséglet felmérése.
A meggyőzés szakasza:
Benyomáskeltés, hozzáállás, viszonyulás.
Az áruk szakszerű bemutatása, áruajánlás, érveléstechnika gyakorlata.
Kérdezéstechnikai alapok.
A folyamatok egyes fázisainak észlelése, az elfogadás/elutasítás felismerése.
A kifogások kezelése.
Kiegészítő áruajánlás.
Záró szakasz:
Erősítő hatás.
Számlakiállítás.
Csomagolás.
Fizetés.
Búcsúzás.
Személytelen árubemutatás.
A vásárlás ösztönzés eszközei.

8.3.2.
Eladás idegen nyelven
Számok (méretek, árak), színek, mértékegységek
Élelmiszerek megnevezése.
Szituációk az élelmiszerboltban.
Műszaki cikkek megnevezése.
Szituációk a műszaki cikk üzletben.
Ruházati termékek megnevezése.
Szituációk a ruházati boltban.
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem/szaktanterem/demonstrációs terem.

31 óra

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
x
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
x
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
9. Eladási gyakorlat tantárgy

170 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

9.1. A tantárgy tanításának célja
Az Eladási gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanulók az eladóval szemben támasztott
követelményeknek megfelelően viselkedjenek. Gyakorolják az eladási folyamatot a
vásárlóval folytatott kommunikáció során magyarul és idegen nyelven. Az
érveléstechnikát szakszerűen alkalmazzák, figyelembe véve a vevőtípusokat.
Információk nyújtásával segítik az eladást, a konfliktus helyzeteket jól kezelik.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—

9.3. Témakörök
9.3.1.
Az eladó személyisége
60 óra
Az eladó megjelenése az üzletben.
Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).
Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása.
Alkalmazza a helyes testbeszédet.
A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.).
Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés.
Megfelelő viselkedés a vevőkkel szemben életkor és nem szerint. ( A nőkkel,
férfiakkal, gyerekekkel, idősekkel szembeni viselkedés).
9.3.2.
Az eladási folyamat gyakorlása
110 óra
Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési formáit.
Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik.
Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk.
Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias
kiszolgálásban részesíti.
Felkelti a vásárló érdeklődését.
Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit.
Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl.
Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel
feltételeiről.
Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben.
Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel és pozitív kisugárzással elősegíti a
sikeres vásárlást.
Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás
érdekében.
Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól.
Segítőkész hozzáállással a fogyasztót megillető jogok szerint kezeli és intézi a
vevőreklamációt.
Konfliktushelyzet megoldása.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakma-specifikus tanműhely vagy szakma specifikus gazdálkodó
szervezet.
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

x
x
x
x
x
x
x
x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x

x
x
x
x

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

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen.
Kereskedelmi gyakorlat:
Az áruforgalmi folyamat (beszerzés, készletezés, értékesítés.) elemeinek és a hozzá
kapcsolódó bizonylatoknak a gyakorlatban való megismerése.
Áruátvételhez szükséges eszközök, valamint a visszáru és a visszaszállítandó
göngyölegek előkészítése.
Az áruk mennyiségi és minőségi átvételét megismeri, a kapcsolódó bizonylatokat
ellenőrzi.
Az árukat szakszerűen elhelyezi a raktárban illetve az eladótérben.
Árumozgató gépeket, eszközöket szabályszerűen használja.
Leltározásban való részvétel, a hozzá kapcsolódó bizonylatok megismerése
(leltárfelvételi ív, leltárösszesítő, jegyzőkönyv).
Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló
információk meglétének ellenőrzése.
Az áru szakmai szempontok szerinti kihelyezése, figyelembe véve a kereskedelmi
egység boltképét.
Áruvédelmi címkék elhelyezése a termékeken.
A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.
Árjelző táblák, vonalkódok készítése.
A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.
Hulladékkezelési szabályok megismerése, betartása.
Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése: szállítólevél,
árucsere utalvány, készpénzfizetési számla, nyugta, számla (tartalma, bizonylat
kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Eladási gyakorlat:
Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).
Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása.
Alkalmazza a helyes testbeszédet.
A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.).
Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés.
Az eladási folyamat gyakorlása:
A vásárlót udvariasan köszönti.
Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik.
Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk.
Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias
kiszolgálásban részesíti.
Felkelti a vásárló érdeklődését.
Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit.
Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl.

Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel
feltételeiről.
Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben.
Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás
érdekében.
Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól.
Konfliktushelyzet megoldása.
A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen.
Kereskedelmi gyakorlat:
Az áruforgalmi folyamat (beszerzés, készletezés, értékesítés.) elemeinek és a hozzá
kapcsolódó bizonylatok megismerése a gyakorlatban.
A beszerzendő áruk mennyiségének, minőségének, összetételének meghatározása. A
megrendelés módjai, dokumentumai a gyakorlati képzőhelyen.
Áruátvételhez szükséges eszközök, valamint a visszáru és a visszaszállítandó
göngyölegek előkészítése.
Az áruk mennyiségi és minőségi átvételét megismeri, a kapcsolódó bizonylatokat
ellenőrzi. Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét,
szabályszerűségét ellenőrzi.
Az árukat szakszerűen elhelyezi a raktárban illetve az eladótérben.
Árumozgató gépeket, eszközöket szabályszerűen használja.
Leltározásban való részvétel, a hozzá kapcsolódó bizonylatok megismerése
(leltárfelvételi ív, leltárösszesítő, jegyzőkönyv).
Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló
információk meglétének ellenőrzése.
Az áru szakmai és a kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése.
Áruvédelmi címkék elhelyezkedése a termékeken.
A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.
Árjelző táblák, vonalkódok készítése.
A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.
Hulladékkezelési szabályok megismerése, betartása.
Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése: szállítólevél,
árucsere utalvány, készpénzfizetési számla, nyugta, számla (tartalma, bizonylat
kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Eladási gyakorlat:
Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).
Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása.
Alkalmazza a helyes testbeszédet.
A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.).
Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés.
Az eladási folyamat gyakorlása:
A vásárlót udvariasan köszönti.
Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik.
Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk.

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias
kiszolgálásban részesíti.
Felkelti a vásárló érdeklődését.
Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit.
Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. Felhívja a
figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel
feltételeiről.
Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben.
Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás
érdekében.
Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól.
Konfliktushelyzet megoldása.
Jogszabályok alkalmazása:
Csomagolásra vonatkozó előírások.
Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások.
Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság.
Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy.
Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat.
Vásárlók könyve vezetése.
Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem.
Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata:
A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok.
A pénztárgépek használatának szabályai.
Bizonylatkitöltés:
Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése).
Jótállási jegy kitöltése.
Árucsere utalvány.
Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Nyugta (tartalma, kitöltése).
Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás.
Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás.
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen .
Kereskedelmi gyakorlat:
Az áruforgalmi folyamat (beszerzés, készletezés, értékesítés.) elemeinek és a hozzá
kapcsolódó bizonylatok megismerése a gyakorlatban.
A beszerzendő áruk mennyiségének, minőségének, összetételének meghatározása. A
megrendelés módjai, dokumentumai a gyakorlati képzőhelyen.
Áruátvételhez szükséges eszközök, valamint a visszáru és a visszaszállítandó
göngyölegek előkészítése.

Az áruk mennyiségi és minőségi átvételét megismeri, a kapcsolódó bizonylatokat
ellenőrzi. Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét,
szabályszerűségét ellenőrzi.
Az árukat szakszerűen elhelyezi a raktárban illetve az eladótérben.
Árumozgató gépeket, eszközöket szabályszerűen használja.
Leltározásban való részvétel, a hozzá kapcsolódó bizonylatok megismerése
(leltárfelvételi ív, leltárösszesítő, jegyzőkönyv).
Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló
információk meglétének ellenőrzése.
Az áru szakmai és a kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése.
Áruvédelmi címkék elhelyezkedése a termékeken.
A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.
Árjelző táblák, vonalkódok készítése.
A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.
Hulladékkezelési szabályok megismerése, betartása.
Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése: szállítólevél,
árucsere utalvány, készpénzfizetési számla, nyugta, számla (tartalma, bizonylat
kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Eladási gyakorlat:
Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).
Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása.
Alkalmazza a helyes testbeszédet.
A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.).
Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés.
Az eladási folyamat gyakorlása:
A vásárlót udvariasan köszönti.
Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik.
Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk.
Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias
kiszolgálásban részesíti.
Felkelti a vásárló érdeklődését.
Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit.
Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. Felhívja a
figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel
feltételeiről.
Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben.
Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás
érdekében.
Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól.
Konfliktushelyzet megoldása.
Jogszabályok alkalmazása:
Csomagolásra vonatkozó előírások.
Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások.
Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság.
Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy.
Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat.
Vásárlók könyve vezetése.

Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem.
Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata:
A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok.
A pénztárgépek használatának szabályai.
Bizonylatkitöltés:
Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése).
Jótállási jegy kitöltése.
Árucsere utalvány.
Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Nyugta (tartalma, kitöltése).
Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás.
Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás.

34 811 06
FOGADÓS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A szakképzés jogi háttere
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és
– a(z) 34 811 06 számú, Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 06
Szakképesítés megnevezése: Fogadós
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18.. Vendéglátás-turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII.. Vendéglátás
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően
140 óra.
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai végzettség hiányában: iskolai előképzettség
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A fogadós legfontosabb feladata, a turizmusban résztvevő hazai- és külföldről érkező
vendégek, fogadókban történő szakszerű kiszolgálása, ellátása: a vendéglátóegységhez fűződő
szervezési, gazdálkodási, üzletviteli és marketing alapok ellátása, a vendégek fogadása,
kiszolgálása, a fogadó konyhájához és étterméhez fűződő alapvető vendéglátóipari
tevékenységek-, továbbá a vendégek programjainak szervezéséhez és lebonyolításához fűződő
segítő tevékenységek ellátása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a vendégek fogadására, és az alapvető recepcióhoz fűződő tevékenységek ellátására

– a vendégek szakszerű kiszolgálására az éttermi egységben, illetve a szobákban
egyaránt
– egyszerűbb konyhai feladatok, előkészítések, reggelik büfébekészítések szakszerű
ellátására
– az élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem támasztotta követelmények ellátására
– a vendéglátóegység biztonságos működtetésére
– az üzlet arculatának és működésének megtervezésére
– a gazdaságos működés megtervezésére, és a gazdaságos üzemelés működtetésére
– a vendéglátóüzletekkel szemben támasztott higiéniai követelmények betartására
– a HACCP rendszer működtetésére
– alapvető marketing feladatok ellátására
– az alkalmazottak kiválasztására, és a humánerőforrás gazdaságos felhasználásának
megtervezésére
– a hazai legjellemzőbb turisztikai attrakciók bemutatására
– a programok szervezésével és lebonyolításával összefüggő legfontosabb ismeretek
felhasználására
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint
– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
a modulzáró vizsga
megnevezése
száma
vizsgatevékenysége
10044-12
Élelmiszer, fogyasztóvédelem
szóbeli, gyakorlati
11793-16
Fogadós szakmai tevékenységei
írásbeli, gyakorlati
10049-12
Konyhai kisegítés
szóbeli, gyakorlati
10048-12
Ételkészítés alapjai
szóbeli, gyakorlati
10045-12
Gazdálkodás
szóbeli, gyakorlati
11794-16
Fogadós napi tevékenységei
írásbeli, gyakorlati
11497-12
Foglalkoztatás I.
Írásbeli
11499-12
Foglalkoztatás II.
Írásbeli
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
Írásbeli
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Fogadós szakmai tevékenységei
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladatban meghatározott reggeli, vagy valamely,
alapfokú konyhai ismereteket igénylő fogadókra jellemző ételfogás (például saláta, klubszendvics, stb.) elkészítése és nem vendég előtti tálalása minimum kettő adagban.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Fogadós napi tevékenységei
A vizsgafeladat ismertetése: Az A) feladatban elkészített ételhez megterít, és szervírozza azt,
továbbá segítséget nyújt a vendégeknek (vizsgabiztosoknak) a vizsgarészhez tartozó, fogadós
szakmával kapcsolatos előre meghatározott kérdések kapcsán.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati
vizsgatevékenységen belül: 50 %
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Fogadó működtetésével összefüggő dokumentációs feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli vizsgatevékenység egy feladatsora a
következőkben felsorolt témakörök mindegyikét tartalmazza. árképzés, jövedelmezőség,
készletgazdálkodás, bérgazdálkodás, elszámoltatás, ételkészítési alapok, fogyasztóvédelmi és
munkavédelmi alapok, felszolgálás alapjai, egyszerű idegen nyelvű szakmai szöveg magyarra
történő fordítása.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
A fogadós szakképesítés gyakorlati vizsgáján a Fogadós szakmai tevékenységei gyakorlati
vizsgatevékenység és a Fogadós napi tevékenységei vizsgatevékenység párhuzamosan
végezhetők.

Eszköz – és felszerelési jegyzék:
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék

Telefon
Számítógép
Nyomtató
Internet kapcsolat
Személyi hívó
Vezérkulcs
Minibárkocsi
A terítés, felszolgálás eszközei
Jó minőségű, biztonságos konyhai alapfelszerelések,
gépek
Bútorok
Lakberendezési kiegészítők
Takarítógépek
Vasalás kellékei
Ízléses berendezési tárgyak
Szabadidős tevékenységek eszközei
A modulzáró vizsga alól felmentést adható a következő esetekben:
6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek modul teljesítése esetén a 10045-12
Gazdálkodás modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai modul teljesítése esetén a 10044-12 Élelmiszer,
fogyasztóvédelem modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció modul teljesítése esetén a 10046-12 Szakmai
idegen nyelv modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6280-11 Ételkészítés I. modul teljesítése esetén a 10049-12 Konyhai kisegítés és 10048-12
Ételkészítés alapjai modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6281-11 Ételkészítés II. modul teljesítése esetén a 10075-12 Ételkészítés modul modulzáró
vizsgájának teljesítése alól.

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám

Összesen
Összesen
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2/10. évfolyam
heti óraszám
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heti óraszám
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0,5
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11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10044-12 Élelmiszer,
fogyasztóvédelem

Általános élelmiszer-ismeretek,
fogyasztóvédelem
Élelmiszerek csoportjai
Vendéglátó gazdálkodás

10045-12 Gazdálkodás
Szakmai számítások
10048-12 Ételkészítés alapjai

Ételkészítési alapok
Ételkészítési alapgyakorlat
Ételkészítési üzemi alapgyakorlat

0,5

0,5

0,5

1

0,5

1
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1
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Foglalkoztatás II.

Munkahelyi egészség és biztonság

heti óraszám

160

11499-12
Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi
egészség és biztonság

ögy

2. évfolyam

2,5
3
13,5

1

10049-12 Konyhai kisegítés

11793-16 Fogadós napi
tevékenységei

11794-16 Fogadós szakmai
tevékenységei

Előkészítési és ételkészítési
alapismeretek
Előkészítési és ételkészítési alapozó
gyakorlat
Szálláshely üzemeltetési gyakorlat
Üzemeltetési alapismeretek
gyakorlat
Program- és rendezvényszervezés
gyakorlat
Szálláshely ismeret
Kommunikációs alapismeretek
gyakorlat
Étkeztetés és felszolgálási ismeretek
Szakmai idegen nyelv

1

1
1,5+
1

1
4,5+1

2

6

1+1
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4

4

2

2

2
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam

Összesen

11497-12
11499-12
11500-12 Munkahelyi
Foglalkoztatás Foglalkoztatás
egészség és biztonság
I.
II.

A szakképesítésre
vonatkozó:

e

gy
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Összesen

612

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel)
Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Munkahelyi egészség és biztonság
Munkavédelmi alapismeretek
Munkahelyek kialakítása
Munkavégzés személyi feltételei
Munkaeszközök biztonsága
Munkakörnyezeti hatások
Munkavédelmi jogi ismeretek
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2. évfolyam
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10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem
10045-12 Gazdálkodás

Általános élelmiszer-ismeretek,
fogyasztóvédelem
Az élelmiszereket felépítő anyagok és
tápértékük megőrzése
Vendéglátó üzlet kialakításának
feltételei
Vendéglátó tevékenység folytatásának
követelményei
Fogyasztóvédelem
Élelmiszerek csoportjai
Növényi eredetű élelmiszerek
Állati eredetű élelmiszerek
Édesítőszerek és édesipari termékek,
koffeintartalmú élvezeti áruk
Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és
állományjavítók
Italok
Vendéglátó gazdálkodás
Viselkedéskultúra, kommunikáció
A gazdálkodás elemei, a piac
A vendéglátás fogalma,
főtevékenységei
Üzletkörök és üzlettípusok. Tárgyi-,
személyi feltételek, munkaügyi
ismeretek
A vendéglátásban jellemző vállalkozási
formák. Adózási ismeretek.
Marketing a vendéglátásban
Ügyvitel a vendéglátásban
Szakmai számítások
Viszonyszámok
Tápérték-, tömeg- és veszteségszámítás
Létszám- és bérgazdálkodás
Árképzés
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10048-12 Ételkészítés alapjai
10049-12
Konyhai
kisegítés

Jövedelmezőség
Készletgazdálkodás
Elszámoltatás
Ételkészítési alapok
Meleg mártások, meleg előételek,
halakból, hidegvérűekből készíthető
ételek
Házi szárnyasokból készíthető ételek
Vágóállatokból készíthető ételek
Vadakból készíthető ételek
Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek
Munkaszervezési alapok
Ételkészítési alapgyakorlat
Meleg mártások, meleg előételek,
halakból, hidegvérűekből, házi
szárnyasokból készíthető ételek
Vágóállatokból, vadakból készíthető
ételek
Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek
Napi menü technológiai sorrendjének
megfelelő munkatervek készítése
Ételkészítési üzemi alapgyakorlat
Saláták, öntetek, köretek, főzelékek.
Levesek, levesbetétek, meleg mártások,
meleg előételek, halakból,
hidegvérűekből készíthető ételek
Házi szárnyasokból készíthető ételek
Vágóállatokból, vadakból készíthető
ételek
Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek
Előkészítési és ételkészítési
alapismeretek
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elvárások, HACCP
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11793-16 Fogadós napi tevékenységei
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Technológiai alapismeretek
Saláták, öntetek, köretek
Főzelékek, levesek, levesbetétek
Előkészítési és ételkészítési alapozó
gyakorlat
Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai
elvárások, HACCP
Technológiai alapismeretek
Saláták, öntetek, köretek
Főzelékek, levesek, levesbetétek
Szálláshely üzemeltetési gyakorlat
Jogszabályi háttér
Szálláshely épülete és berendezései
A vendégfogadás
Szálláshelyek szolgáltatásai
Szálláshelyek biztonsági tevékenysége
Üzemeltetési alapismeretek gyakorlat
Balesetvédelem és elsősegélynyújtás
Környezetvédelem és hulladékgyűjtés
Karbantartási előírások
Védőeszközök és foglalkozási
betegségek
Takarítási eljárások és dokumentáció
Vegyszerek és azok kezelése
Program- és rendezvényszervezés
gyakorlat
Programok és rendezvények fajtái
Rendezvények helyszínei és technikája
A szervezési folyamat
A lebonyolítási folyamat
Teendők a rendezvény után
Rendezvények évszakok, népszokások
és ünnepek alkalmával
Szálláshely ismeret
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Szálláshelyek fajtái, típusai, jellemzői,
a kialakítás szempontjai
Szálláshelyek kategorizálásának
kritériumai
Szálláshelyek szolgáltatásai
Szálláshelyen kialakítható
programcsomagok
Szálláshelyek árképzésének lehetőségei
Szálláshelyek adatszolgáltatási
kötelezettségei és foglalási rendszerek
Szálláshely közvetlen értékesítésének
dokumentumai
Magánszálláshelyek, falusi turizmus
jellemzői
Speciális szálláshely típusok és
speciális igényű vendégek
Kommunikációs alapismeretek
gyakorlat
Vendégkommunikáció, etikett és
protokoll szabályok
Embertípusok, vendég típusok,
konfliktuskezelés
Kommunikáció a vendéggel
Étkeztetés és felszolgálási ismeretek
Higiénia, HACCP, munkavédelem
Vendéglátás és értékesítés gépei,
berendezései
Eszközismeret
Értékesítési ismeret
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Különböző felszolgálási módok
Szakmai idegen nyelv
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci
technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot
készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló
felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási
formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes
munka, diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és
működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

A munkaviszony adózási, biztosítási,
egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai
(állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges
alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság),
kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló
felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése,
megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati
jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint
(távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka,
iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és
garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei,
munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli),
nyugdíj és munkaviszony.

1.3.3.
Álláskeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe,
foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass,
amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES
(Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés,
cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti
Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi
szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói;
nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ,
kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások
(képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba
vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás,
álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
x
feldolgozása

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

jegyzeteléssel
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
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11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát
végez
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó
gyakran használt egyszerű szavak,
szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok
kitöltése idegen nyelven
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen
nyelven feltett egyszerű kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás
egyszerű mondatokban

x
x
x

x
x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven.
Továbbá egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett
képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb
igeidők, segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön
keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
6 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a
munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése,
illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik
a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az
elvégzendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, valamint a helyes igeidő
használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség,
lehetőség, szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ
kihasználva a 3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend alapvető

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön
keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi
társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
20 óra
(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása)
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a
diák egyszerű mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A
témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális
tananyag által támogatott formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási
módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.4.
x
x
vezetett feldolgozása

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos
x
helyzetgyakorlat

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Munkahelyi
egészség és
biztonság

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és
biztonság jelentőségét
Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket
Betartja és betartatja a munkavégzés
személyi és szervezési feltételeivel
kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket
Betartja és betartatja a munkavégzés
tárgyi feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket
A munkavédelmi szakemberrel,
munkavédelmi képviselővel
együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában
SZAKMAI ISMERETEK
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése
Biztonsági szín- és alakjelek
Olvasott szakmai szöveg megértése

x
x

x

x

x

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Irányítási készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Rendszerező képesség

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő
megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges
előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki
megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái és
rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők

A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.

4 óra

Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés,
jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített
tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése.
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai.
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai
ismeretek, munkavédelmi ismeretek.

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának
szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.

2 óra

Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre)
meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői,
kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési
követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények.

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz).
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások, valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a
védekezés lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének
jelentősége.
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki
egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem
alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A
kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a
további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés,
létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a
megelőzés eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t
1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.

szemléltetés

1.4.
1.5.

házi feladat
teszt

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset,
foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl.
NAPO)
-

x

x
x
x
x

1.
1.1.
2.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok

Csoport
bontás
Osztály
keret

Egyéni

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
Alkalmazandó
Sormódok)
Tanulói tevékenységforma
eszközök és
szám
felszerelések

x

-

2.1.

Szöveges
előadás
felkészüléssel

egyéni

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak
veszélyei, ártalmai

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
10044-12 azonosító számú
Élelmiszer, fogyasztóvédelem
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Általános
élelmiszerismeretek,
fogyasztóvédelem

FELADATOK
Alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány
eredményeit
Alkalmazza a korszerű életmódhoz kötődő
sajátosságokat
Alkalmazza
az
élelmiszerkutatások
eredményeit
Alkalmazza a diétás szabályokat
Betartja és betartatja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időket és az áruk minőségét
Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a
mintavételi szabályokat
Betartja és betartatja a környezetvédelmi
előírásokat
Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat

Élelmiszerek
csoportjai

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az
élelmiszer forgalmazás során
SZAKMAI ISMERETEK
Táplálkozástudományi alapismeretek
Élelmiszerek tápértékének megőrzése
Mikroorganizmusok jellemzői
Élelmiszerek tartósítása
Malomipari termékek, sütőipari termékek,
tészták
Természetes
édesítőszerek,
mesterséges
édesítőszerek
Zsiradékok
Tej, tejtermékek
Tojás
Hús, húsipari termékek, baromfifélék, halak
és hidegvérűek, vadak
Zöldségek, gyümölcsök
Édesipari
termékek,
koffeintartalmú
élelmiszerek
Alkoholtartalmú italok, alkoholmentes italok
Fűszerek, ízesítőanyagok, adalékanyagok,
kényelmi anyagok
Élelmiszer vizsgálat
A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer
alapelvei
Személyi higiénia
Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási,
előkészítési követelményei
Vendéglátó termékkészítés, tárolás, szállítás,
kiszolgálás kritikus pontjainak meghatározása
Vendéglátó műhely, konyha, eladótér

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

higiéniája, kritikus pontok ellenőrzése
Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi
x
előírásai
Hazai és EU-s fogyasztóvédelmi szabályok
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
x
Felelősségtudat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Problémamegoldás, hibaelhárítás
x

x
x
x
x

1.Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy
18 óra
1.7. A tantárgy tanításának célja
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük
megmutatása. A vendéglátó üzlet kialakításának és üzemeltetésének követelményei és a működéssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi és
HACCP szabályok elméleti hátterének megismertetése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. A feldolgozott élelmiszerek forgalomba
hozatalának lehetőségei, feltételeinek elsajátítása.

1.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.
1.9. Témakörök
1.9.1. Az élelmiszereket felépítő anyagok és tápértékük megőrzése
10 óra
Az élelmiszerek fogalma.
Az élelmiszerek árujellemzői és forgalmazásuk feltételei.
Táplálkozás jelentősége.
Az élelmiszereket felépítő anyagok: víz, fehérjék, zsiradékok és zsírszerű anyagok, szénhidrátok, vitaminok, ásványi anyagok,
adalékanyagok.
Emésztés, tápanyag felszívódás.
Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete.
Élelmiszerek tápértékének megőrzése.
Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra.
Az élelmiszerek feldolgozása folyamán bekövetkező változások.
Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei.
Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége.
Az élelmiszerek romlása.
A tartósítás fogalma.
Az élelmiszer-tartósítás fizikai módszerei.
Az élelmiszer-tartósítás, fizika-kémiai módszerei.
Az élelmiszer-tartósítás kémiai módszerei.
Az élelmiszer-tartósítás biológiai módszerei.

1.9.2. Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei
4 óra
Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei.
Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz, szennyvízelvezetés követelményei.
A helyiségek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett övezetek kereszteződésének tilalma.
Bejáratok kialakításának követelményei.
Raktárak kialakításának követelményei.
Előkészítő helyiségek kialakításának követelményei.
Konyhák, műhelyek kialakításának követelményei.
Mosogatók kialakításának követelményei.
Vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei.
Személyi higiénia.
Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv, érvényes orvosi alkalmassági vizsgálat igazolása.
Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei.
Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek.
1.9.3. Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei
A témakör részletes kifejtése.
A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei.
Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei.
Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai.
Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai.

2 óra

1.9.4. Fogyasztóvédelem
2 óra
Fogyasztók egészségének és biztonságának védelme
Fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme
Fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása
Jogorvoslathoz és kárigényhez, érvényesítéséhez való jog
Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel
Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek
Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek
Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek
Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai

Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése
Jegyzőkönyv kitöltése
Válaszadás határideje a bejegyzésre
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama
Szavatosság és jótállás helytállási bizonyítási kötelezettségei

1.10.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.11.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t
1.1
magyarázat
x
1.2.
elbeszélés
x
1.3.
kiselőadás
x
1.4.
megbeszélés
x
1.5.
vita
x
1.6.
szemléltetés
x
1.7.
projekt
x
1.8.
kooperatív tanulás
x
1.9.
szimuláció
x
1.10.
szerepjáték
x
1.11.
házi feladat
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

-

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.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni

Csoport
bontás
Osztály
keret

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

x

-

x

-

x

-

x

x

x
x

x

-

x

-

x

-

2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

1.12.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

2. Élelmiszerek csoportjai

86 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátásban felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok konyhatechnológiai szerepének és fontosságának megismerése
a felhasználás lehetőségeinek az elsajátítása.

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. Az Előkészítési és ételkészítési
alapismeretek tantárgyban A technológiai alapismeretek témakörhöz kapcsolódó tartalom.
2.3. Témakörök
2.3.1. Növényi eredetű élelmiszerek
Növényi eredetű zsiradékok jellemzése és felhasználása.
Zsírok, olajok fogalom-meghatározása.
A növényi olajok, zsírok jellemzői, alapanyagai, előállításuk fő lépcsői.
Zsírok-olajok minőségértékelésének szempontjai.
A termékcsoport áruinak minőségmegőrzése.
Zöldségek jellemzése és felhasználása.
A gyümölcs- és zöldségáruk árurendszere.
A gyümölcs- és zöldségáruk árutulajdonságai.
Gyümölcsfajták jellemző árutulajdonságai.
Zöldségfajták jellemző árutulajdonságai.
Gyümölcs- és zöldségáruk minőségmegőrzése, forgalmazásuk szabályai.
Gyümölcsök jellemzése és felhasználása
Gabona-, malom-, sütő- és tésztaipari termékek jellemzése és felhasználása.
A gabonafajták és alkalmazásuk az emberi táplálkozásban.
Malomipari műveletek és termékeik.
Száraztészták.
A kenyér.
Sütőipari fehértermékek.

18 óra

2.3.2. Állati eredetű élelmiszerek
36 óra
Állati eredetű zsiradékok (vaj, sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati eredetű olajak) jellemzése felhasználása.
Tej, tejkészítmények, tejtermékek jellemzése, felhasználása (tej, túró, joghurt, sajt, vaj, ízesített tejkészítmények, tejkonzervek, sűrített tej,
stb.). A tej és tejkészítmények, tejtermékek tárolása, eltarthatósága, vendéglátó ipari felhasználása.
Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás minősítése, tárolása, tartósított termékei. A tojás tárolása,
eltarthatósága vendéglátó ipari felhasználása.
Hús, húsipari termékek jellemzése, táplálkozástani jelentősége, felhasználása. Tartós és nem tartós húsipari termékek, darabos áruk, vörös
áruk, pácolt, főtt, füstölt, szárított készítmények. A húsipari termékek eltarthatósága, tárolása és vendéglátó ipari felhasználása.
A húsfeldolgozó-ipar nyersanyagai.
Alapanyagok, segéd- és járulékos anyagok.
Húsfeldolgozóipari műveletek.
A húsfeldolgozóipar termékeinek jellemzése és csoportosítása, minőségi követelményei.
Töltelékes áruk: hőkezeléssel és hőkezelés nélkül készült töltelékes áruk.
Darabos húskészítmények.
Étkezési szalonnák.
Húskonzervek.
A halfeldolgozóipar termékei.
Halkonzervek.
Baromfiipari termékek, vágott baromfik jellemzése, táplálkozástani jelentősége, felhasználása. A háziszárnyasok (tyúk, liba, kacsa,
pulyka, stb.) feldolgozása. A baromfihúsból készült húsipari termékek, tárolása, eltarthatósága.
Vadak jellemzése felhasználása. A vadhúsok táplálkozástani jelentősége. A vadhúsok kezelése, feldolgozása. A vadak csoportosítása.
Halak és hidegvérűek jellemzése felhasználása.
Egyéb hidegvérű állatok jellemzése, táplálkozástani jelentősége, felhasználása. Halak, puhatestűek, rákok, kagylók, étkezési csigák.
2.3.3. Édesítőszerek és édesipari termékek,
koffeintartalmú élvezeti áruk
Természetes édesítőszerek jellemzése és felhasználása.
Mesterséges édesítőszerek jellemzése és felhasználása.
Kakaópor jellemzése és felhasználása.
Csokoládétermékek és bevonómasszák jellemzése és felhasználása.
Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, kávé felhasználása.

4 óra

Teafajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása.
2.3.4. Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és állományjavítók
Fűszerek jellemzése és felhasználása.
Ízesítőanyagok, só és ecet jellemzése, felhasználása.
Adalékanyagok jellemzése és felhasználása.
Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása.

4 óra

2.3.5. Italok
24 óra
Alkoholtartalmú italok jellemzése és felhasználása.
Alkoholmentes italok.
Természetes vizek, ásványvizek, gyógyvizek fogalma, biológiai hatása, szerepük a kereskedelemben.
Gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök (élettani hatásuk, alapanyagaik,
minőségi követelmények).
Szénsavas üdítőitalok (táplálkozástani hatásuk, kereskedelmi jelentőségük, minőségi követelményeik, minőségmegőrzés időtartama).
Alkoholtartalmú italok.
Az alkohol élettani hatásának ismertetése.
A kulturált alkoholfogyasztás szabályai.
Hazánk borvidékei.
A borok.
A borok fogalma, jellemzése, készítése, kezelése és gondozása, palackozása, tárolása.
Minőséget meghatározó tényezők.
A borok típusai.
Természetes borok.
Likőrborok.
Szénsavas borok.
A pezsgő gyártása, minőségi jellemzői, fajtái, minőségi követelmények, érzékszervi tulajdonságai, választéka, palacktípusa.
A sör (jellemzése, készítése, minőségét meghatározó tényezők).
Sörök fő típusa, forgalomba hozatala.
Szeszipari készítmények (jellemzése, készítése, minőségi követelménye, kereskedelmi jelentősége).
Alkoholmentes italok jellemzése és felhasználása.

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t
1.1
magyarázat
x
1.2.
elbeszélés
x
1.3.
kiselőadás
x
1.4.
megbeszélés
x
1.5.
vita
x
1.6.
szemléltetés
x
1.7.
projekt
x
1.8.
kooperatív tanulás
x
1.9.
szimuláció
x
1.10.
szerepjáték
x
1.11.
házi feladat
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
-

1.

Információ

feldolgozó

Csoport
bontás
Osztály
keret

Egyéni

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
Alkalmazandó
Sormódok)
Tanulói tevékenységforma
eszközök és
szám
felszerelések

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2

tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.3.
3.4.

munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

-

A
10045-12 azonosító számú
Gazdálkodás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
a
gazdálkodás

Alkalmazza
összefüggéseit
Felméri
az
üzletben
megjelenő
keresletet és kínálatot
Választékot állít össze, árlapot készít
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez
a raktárból
Elvégzi az áruátvétel és tárolás
szakszerű dokumentálását
Rendelést állít össze
Árut vesz át

Szakmai számítások

Vendéglátó gazdálkodás

A 10045-12 azonosító számú, Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

Leltározási feladatokat végez
Bizonylatokat állít ki
Standol, elszámol a napi bevétellel
Nyugtát,
készpénzfizetési/átutalási
számlát állít ki
Jelenléti ívet vezet
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Ételt, italt, cukrászkészítményt, árukat
beáraz
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Veszteségszámításokat végez
Gazdálkodási számításokat végez
Kiszámítja az ételek tápanyag-és
energiatartalmát
Az
áru
tömegével
kapcsolatos
számításokat készít
Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény
és költségek alakulását
Megkülönbözteti
a
vendéglátó
vállalkozási lehetőségeket és azok
feltételeit
Üzlettípusa marketingelemeit használja
Értékesítést ösztönző tevékenységet
folytat
Alkalmazza az üzleti kommunikáció
eszközeit
SZAKMAI ISMERETEK
A gazdálkodás körfolyamata és elemei
A gazdálkodás piaci szereplői
A piacok csoportosítása
A piaci tényezők és azok összefüggései

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

A piaci verseny
A gazdálkodás alapegységei
A vállalkozások lényege és jellemzői
Gazdálkodás és ügyvitel
Áruszükségleti
terv,
árufedezet,
beszerzési formák
Raktári készletek kezelése, ellenőrzése
Az áruátvétel szabályai, folyamata
Költségelszámolás
Az anyagfelhasználás mérése
Az étlaptervezés formái, jelentősége,
alapelvei
A
vendéglátás
tevékenységének
általános feltételei
A vendéglátó tevékenység tárgyi és
személyi feltételei
A munkaadó és a munkavállaló
kapcsolata: munkaszerződés, munkaidő
beosztás, munkabér
Az üzleti gazdálkodás bizonylatai
A gazdálkodás elemei, összefüggése és
eredménye
A vendéglátás gazdasági számításai
A
jövedelmezőséggel
kapcsolatos
mutatók
Létszámés
bérgazdálkodással
kapcsolatos mutatók
Készletgazdálkodással
kapcsolatos
mutatók
Árképzés
Marketing alapismeretek

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
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Marketing
tevékenység
és
x
reklámeszközök a vendéglátásban
Értékesítés ösztönzés eszközei
x
Viselkedéskultúra, kommunikáció
x
Az üzleti élet írásbeli formái
x
A vendéglátás üzletkörei és üzlettípusai
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
Szakmai nyelvi íráskészség
x
Szakmai
nyelvű
hallott
szöveg
x
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
Elemi számolási készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
x
Szorgalom, igyekezet

x
x
x
x
x

x

x

Közérthetőség
x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

x

Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség

x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

x
x
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1. Vendéglátó gazdálkodás tantárgy

88 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

1.1. A tantárgy tanításának célja
A gazdaság alapfogalmainak, szervezeti kereteinek és a gazdálkodási tevékenység megjelenési formáinak megismerése. A munkaviszony
létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ismeretek megszerzése. A vendéglátásban leggyakrabban előforduló vállalkozási formák
megismerése. A vendéglátásra jellemző munkaerő-gazdálkodási feladatok meghatározása. Alapvető adózási ismeretek elsajátítása. A
vendéglátás főtevékenységeinek, üzletköreinek megismerése. A vendéglátásban alkalmazandó kommunikációs és marketing elemek
elsajátítása.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma kapcsolódik a szakmai modulok méréssel, anyaggazdálkodással és kínálat összeállítással kapcsolatos
területeihez, felhasználva a közismereti tantárgyakban elsajátított általános kommunikációs, matematikai és társadalomismereti tartalmakat.
1.3. Témakörök
1.3.1. Viselkedéskultúra, kommunikáció
8 óra
A kommunikáció fogalma, folyamata, elemei, formái, csatornái, módjai (verbális, non-verbális)
Embertípusok, személyiségtípusok (szangvinikus, kolerikus, melankolikus, flegmatikus)
Szóbeli kommunikáció (kapcsolatfelvétel: köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kapcsolattartás: beszélgetés, ismertetés,
kapcsolat lezárása: elköszönés)
Írásbeli kommunikáció (üzleti / hivatalos levél, önéletrajz, névjegykártya)
Modern kommunikációs csatornák szerepe, előnye-hátránya, használatának szabályai (e-mail, fax, SMS, MMS, üzenetrögzítő)
1.3.2. A gazdálkodás elemei, a piac
8 óra
A gazdálkodás alapfogalmai
A gazdálkodás körfolyamata, termelési-újratermelési ciklus, a gazdálkodás összefüggései (szükséglet, igény, termelés, elosztás, csere, a
pénz, mint fizetőeszköz - kialakulásának rövid áttekintése, fogyasztás)
Szükségletek csoportosítása (fontosság, mennyiség, minőség)
Nemzetgazdaság fogalma, tagozódása (ág, ágazat, al ágazat, szakágazat, szektorok)
A piac fogalma, fajtái (áru, szolgáltatás, pénz, tőke, munkaerő)
A piac történeti áttekintése (tiszta piacgazdaság, tervgazdaság, vegyes piacgazdaság)

A piac tényezői és azok kapcsolata (kereslet – kínálat – ár)
A piaci verseny (feltételei), korunk piaci helyzete
1.3.3. A vendéglátás fogalma, főtevékenységei
10 óra
A vendéglátás fogalma
A vendéglátás helye, szerepe a nemzetgazdaságban
A vendéglátás feladata
A vendéglátás jelentősége (gazdasági, kulturális, társadalmi, politikai)
A vendéglátás fő- és melléktevékenységei:
Beszerzés (árufőcsoportok, vendéglátásban jellemző árurendelési- beszerzési típusok: szállítási szerződés, cash and carry, árurendelést
befolyásoló tényezők: pillanatnyi készlet, törzskészlet, biztonsági készlet, árak, akciók, szezon, felvett foglalások, szállítási kondíciók,
forgótőke, fizetési feltételek, HACCP minősítés, hűtőlánc). Szerződéskötés, árurendelés.
Raktározás (áruátvétel kritériumai: mennyiségi, minőségi, értékbeli, számla, szállítólevél, áruátvétel eszközei pl. mérleg, raktárak típusai:
szárazáru, földesáru, hús, hal, tojás, szakosított tárolás, FIFO elv, raktárak kialakításának szabályai, helyiségek kapcsolatai, útvonalak)
Termelés (áruvételezés szabályai, vételezési ív, vételezés szempontjai: pillanatnyi készlet, várt forgalom, szakosított előkészítés: zöldség,
hús, hal, tojás, termelés helyiségei: konyhák típusai)
Értékesítés (választékközlés eszközei: étlap, itallap, árlap…, ártájékoztatás, rendelés folyamata, hidegen – melegen tartás, értékesítési
rendszerek: kiszolgálás, felszolgálás, önkiszolgálás)
Szolgáltatás (szolgáltatás fogalma, vendéglátás jellemző szolgáltatásai)
Mellékfolyamatok (mosogatás: fehér, fekete, hulladékkezelés: veszélyes hulladékok, stb.)
1.3.4. Üzletkörök és üzlettípusok.
Tárgyi-, személyi feltételek, munkaügyi ismeretek
10 óra
Vendéglátás üzemei, üzletei (termelőüzemek tevékenysége, üzem-, üzlet-, üzlethálózat fogalma).
Üzletkörök (melegkonyhás vendéglátóhelyek, cukrászdák, italüzletek, zenés szórakozóhelyek).
Üzlettípusok jellemzői (elhelyezkedés, kialakítás, berendezés, választék, befogadóképesség, vendégkör, árak, szolgáltatások).
A vendéglátás tárgyi feltételei (üzem, üzlet, termelés és értékesítés helyiségei, berendezései).
A vendéglátás személyi feltételei (termelés, értékesítés, szolgáltatás munkakörei) és munkaügyi ismeretek.
Munkáltató és munkavállaló kapcsolata (munkaszerződés fogalma, tartalma, jellemzői) Munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei.
Munkaköri leírás célja, tartalma.
Munka Törvénykönyve és a Kollektív szerződés célja, főbb tartalmi elemei.
Munkaerő- és létszámgazdálkodás célja, tartalma (állományi-, dolgozói-, átlaglétszám, fluktuáció, termelékenység, átlagbér).

Munkaidő beosztási formák (azonos időben, osztott, törzsidő, rugalmas).
Bérezési formák (minimálbér, alapbér, jutalék, prémium, órabér, béren kívüli juttatási formák).
Munkaidő beosztás, szabadságolás dokumentumai.
1.3.5. A vendéglátásban jellemző vállalkozási formák.
Adózási ismeretek
20 óra
A gazdálkodás alapegységei, alapfogalmai (állam, gazdálkodó szervezetek, háztartás).
Vállalkozási formák, típusok (egyéni és társas vállalkozások, KKT, BT, KFT, RT).
Vendéglátásra jellemző vállalkozási típusok jellemzői (egyéni, BT, KFT alapítása, alapításának feltételei, dokumentumai, tagjai, tagok
felelőssége, tagok jogai, vállalkozások vagyona, megszűntetési módjai, belső és külső ellenőrzése, NAV).
Adó fogalma, adó alanya, tárgya, adózás alapelvei, funkciói.
Adók csoportosítása, főbb adófajták jellemzői (SZJA, jövedéki adó, osztalékadó, nyereségadó, helyi adók, ÁFA).
1.3.6. Marketing a vendéglátásban
16 óra
A marketing fogalma, kialakulása, fejlődési szakaszai.
A marketingtevékenység részfolyamatai (piacszegmentálás és a piaci csoportok jellemzői, a piackutatás módjai és azok jellemzői, a
marketing-mix elemei és jellemzői, végrehajtás és ellenőrzés).
A marketingkommunikáció eszközei: reklám (feladata, célja, formái, fogalma, a reklámüzenet, a reklámeszköz fogalma és csoportjai, a
reklámhordozó fogalma és csoportjai, a vendéglátásban alkalmazott üzleten belüli és üzleten kívüli reklámeszközök és reklámhordozók).
Személyes eladás (fogalma, jellemzői), közönségkapcsolatok (fogalma, feladatai, fajtái), eladásösztönzés (fogalma, eszközei), egyéb
piacbefolyásoló eszközök.
1.3.7. Ügyvitel a vendéglátásban
16 óra
Bizonylatok típusai, szigorú számadású bizonylatok jellemzői.
Ügyvitel fogalma, gazdasági esemény és bizonylatolás.
Nyomtatványok felismerése, kitöltése, alkalmazása, tartalmának ismerete (készpénzfizetési számla, nyugta, átutalási számla, felvásárlási
jegy, standív, étkezési utalványok, vásárlók könyve).
Készletgazdálkodás a vendéglátásban: a készletgazdálkodás fogalmai (nyitókészlet, készletnövekedés, készletcsökkenés, értékesítésen
kívüli készletcsökkenés, zárókészlet, átlagkészlet, forgási sebesség) bizonylatainak típusai, kitöltése (szállítólevél, számla, bevételezésikiadási bizonylat, vételezési jegy, selejtezési ív).
Leltározás: áruátvétel, bevételezés, készletnyilvántartás, leltározás módjai (elszámoltató, lecsapó, átadó-átvevő, vagyonmegállapító)
folyamata, bizonylatainak ismerete, kitöltése (leltárív, leltárjegyzőkönyv), standolás.

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
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1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
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szövegfeldolgozás
1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

2. Szakmai számítások tantárgy

124 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
Alapvető statisztikai, árképzési, jövedelmezőségi számítási ismeretek megismerése, alkalmazása. Termékek és szolgáltatások árának
kialakítása, összetételének elemzése. Vendéglátó üzletek bevételének, kiadásainak, költségeinek, eredményének elemzése. Optimális készlet
kialakításához szükséges számolási ismeretek elsajátítása. Bevétel, eredmény, költség tervezése, elemzése mutatószámok, viszonyszámok
segítségével. Optimális létszám és bérgazdálkodás megismerése, mutatószámainak alkalmazása.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma felhasználja a közismeretben elsajátított matematikai alapokat, ráépül a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy
fogalmi rendszerére és kapcsolódik az Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy témaköreihez.
2.3. Témakörök
2.3.1. Viszonyszámok
20 óra
Százalékszámítás, kerekítés szabályai
Statisztikai ábrázolási módok (kördiagram, oszlopdiagram, idősor), statisztikai táblázatok
Megoszlási viszonyszám
Bázis- és láncviszonyszám
Dinamikus viszonyszám
Tervfeladat- és tervteljesítési viszonyszám
2.3.2. Tápérték-, tömeg- és veszteségszámítás
Mértékegység átváltások
Alapfogalmak (bruttó súly, tárasúly, nettó súly)
Energia- és tápérték táblázat
Anyaghányad-számítás
Tömegszámítás
Veszteség- és tömegnövekedés számítás

20 óra

2.3.3. Létszám- és bérgazdálkodás

14 óra

Átlaglétszám számítása
Munkabér költség, bérköltség közterhekkel kiszámítása
Termelékenység számítása
Átlagbér számítása
Bérszínvonal, bérszínvonal közterhekkel
2.3.4. Árképzés
27 óra
Árkialakítás szempontjai
Áruk és szolgáltatások árának kialakítása, sajátosságai, felépítése (bruttó és nettó ár, ÁFA, beszerzési ár, árrés, haszonkulcs)
ÁFA számítás
Árképzés, árkialakítás
Árengedmény- és felárszámítás
Ár- és bevételelemzés (árrés-szint, anyagfelhasználási-szint, haszonkulcs)
2.3.5. Jövedelmezőség
27 óra
A költség fogalma, fajtái és azok csoportosítása (nemek szerint, bevételhez való viszonya szerint, elszámolhatóság szerint)
Költséggazdálkodás, költségelemzés (költségszint)
Az eredmény fogalma (nyereség, veszteség, null szaldó / fedezeti pont)
Az eredmény-kimutatás menete, jövedelmezőségi tábla készítése, az adózott és az adózatlan eredmény kiszámítása
Az eredmény elemzése (eredményszint)
2.3.6. Készletgazdálkodás
10 óra
Átlagkészlet számítási módok, azok alkalmazása (számtani átlag, súlyozott átlag, kronologikus átlag)
Áruforgalmi mérlegsor alkalmazása
Készletgazdálkodási mutatószámok alkalmazása (forgási sebesség napokba és fordulatokban)
2.3.7. Elszámoltatás
Leltárhiány, többlet értelmezése
Normalizált hiány, készen tartási veszteség értelmezése
Raktár elszámoltatása
Termelés elszámoltatása
Értékesítés elszámoltatása

6 óra

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás)
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2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
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2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

-

A
10048-12 azonosító számú
Ételkészítés alapjai
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Ételkészítési alapok

Ételkészítési alapgyakorlat

FELADATOK
Tájékozódik a napi feladatokról
Előkészíti a munkaterületet, gépeket,
berendezéseket, eszközöket, anyagokat
Használja a korszerű technikai gépeket,
berendezéseket, eszközöket
Hagyományos
ételekhez
tartozó
mártásokat készít, tálal
Meleg előételeket készít, a tálalási
szabályokat
nyomon
követi
és
alkalmazza
Sós tészta ételeket készít, tálal
Halakból és egyéb hidegvérű állatokból
ételeket készít, tálal

Ételkészítési üzemi alapgyakorlat

A 10048-12 azonosító számú, Ételkészítés alapjai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A hazai és nemzetközi vágóállatok
x
húsrészeiből ételeket készít, tálal
Házi szárnyasokból ételeket készít és
x
tálal
Vadhúsokból ételeket készít és tálal
x
Éttermi meleg-tésztákat készít törekedve
a hagyományos készítési módra, újszerű
x
megjelenési formában tálalva
Egyszerű menüt elkészít és tálal
x
Helyben fogyasztásra vagy elvitelre
x
ételeket adagol, tálal, díszít
Ügyel a vagyonbiztonságra
x
Betartja a higiéniai előírásokat, HACCP
x
szabályokat
SZAKMAI ISMERETEK
Az ételkészítés alap, kiegészítő, és
x
befejező műveletei
Hagyományos
ételekhez
tartozó
x
mártások
Meleg előételek
x
Sós tésztaételek
x
Halakból, egyéb hidegvérű állatokból
x
készíthető ételek
Vágóállatok húsrészeinek, belsőségeinek
x
felhasználhatósága
Házi szárnyasokból készíthető ételek
x
Vadhúsokból készíthető ételek
x
Éttermi meleg-tészták
x
Menü összeállítás alapszabályai
x
Gépek,
berendezések,
eszközök
x
üzemeltetési jellemzői

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

Üzemtan
x
A konyha és kapcsolódó helyiségeinek
higiéniai,
tűzrendészeti,
x
minőségbiztosítási,
munkaés
vagyonvédelmi szabályai
Napi konyhai feladatok
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kézírás
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
Elemi számolási készség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kompromisszum-készség
x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Áttekintő képesség
x
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

1. Ételkészítési alapok

126 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

1.1. A tantárgy tanításának célja
A meleg mártások, meleg előételek, halak, hidegvérűek, vágóállatok, házi szárnyasok, vadak, éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek
ételcsoportok elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek ételkészítési technológiáinak elméleti elsajátítása.

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az 10049-12 Konyhai kisegítés modul szakmai tartalmára épül és kapcsolódik a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy
tananyagtartalmához.
1.3. Témakörök
1.3.1. Meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből készíthető ételek
22 óra
Mártások, pecsenyelevek.
Meleg mártások:
Egyszerű meleg mártások.
Gyümölcsmártások.
Világos alapmártások.
Barnamártások.
Pecsenyelevek.
Meleg előételek:
Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, töltött előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb
készítmények).
Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg előételek, sós omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt
tésztából készíthető meleg előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, fánkok, tekercsek).
Rizottók.
Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, egyéb készítmények).
Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart tojások, tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás,
töltött tojás).
Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények).
Meleg vegyes ízelítő.

Halakból, hidegvérűekből készíthető ételek:
Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek.
Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek.
Vándorhalakból készíthető ételek.
Hidegvérű állatokból készíthető ételek.
1.3.2. Háziszárnyasokból készíthető ételek
Házi szárnyasokból készíthető ételek.
Egészben sütéssel, töltéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Frissen sütéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Párolással készíthető háziszárnyas ételek.
Főzéssel készíthető háziszárnyas ételek.

10 óra

1.3.3. Vágóállatokból készíthető ételek
Marhahúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Apróhúsból készíthető marhahús ételek.
Borjúhúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Sertéshúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Főzéssel készíthető ételek.
Belsőségekből készíthető ételek.
Bárány és ürühúsból készíthető ételek:

27 óra

Egészben sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek.
Frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek.
Párolással készíthető bárány és ürühús ételek.
1.3.4. Vadakból készíthető ételek
Vadhúsokból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Frissen sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Párolással készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Főzéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
1.3.5. Éttermi meleg tészták, sós tésztaételek
Éttermi meleg tészták és sós tésztaételek:
Gyúrt tészták:
Főtt tészták (egyszerű, burgonyás, túrós, gesztenyés).
Főtt-sült tészták (édes, sós).
Kevert tészták:
Palacsinták.
Galuskák.
Morzsafélék.
Egyéb kevert tészták.
Omlós tészták.
Rétesek.
Felvert tészták.
Vajastészták.
Égetett tészták.
Felfújtak, pudingok.

9 óra

36 óra

1.3.6. Munkaszervezési alapok
12 óra
Egyszerű menü összeállításának szabályai és az összeállított menükhöz szükséges gépek, berendezések, eszközök, idő- és munkaerőigény
hozzárendelése.
A konyhai munkafelosztás (reszort).

A konyhai személyzet hierarchiája.
Az étlap feladata, szerepe.
Az étlap rendszere, tartalma.
Nyugat-európai rendszerű ételcsoportosítás.
Közép-európai rendszerű ételcsoportosítás.
Az étlap összeállításának szempontjai.
Étrend.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem / informatikaterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t
1.1
magyarázat
x
1.2.
elbeszélés
x
1.3.
kiselőadás
x
1.4.
megbeszélés
x
1.5.
vita
x
1.6.
szemléltetés
x
1.7.
projekt
x
1.8.
kooperatív tanulás
x
1.9.
házi feladat
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

-

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.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel

Csoport
bontás
Osztály
keret

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

x

-

x

-

x

-

x

x

x
x

-

-

x

x

-

x

-

2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással

x

-

x

-

x

-

x

-

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

2. Ételkészítési alapgyakorlat

144 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
A meleg mártások, meleg előételek, halak, hidegvérűek, vágóállatok, házi szárnyasok, vadak, éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek
ételcsoportok rendszereinek elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek elkészítésének elsajátítása, begyakorlása.

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma a 10049 Előkészítési és előkészítési alapgyakorlatok modul tananyagtartalmára épül.
2.3. Témakörök
2.3.1. Meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből, háziszárnyasokból készíthető ételek 39 óra
Mártások, pecsenyelevek begyakorlása.
Meleg mártások begyakorlása:
Egyszerű meleg mártások
Gyümölcsmártások.
Világos alapmártások.
Barnamártások.
Pecsenyelevek.
Meleg előételek elkészítése:
Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, töltött előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb
készítmények).
Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg előételek, sós omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt
tésztából készíthető meleg előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, fánkok, tekercsek).
Rizottók.
Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, egyéb készítmények).
Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart tojások, tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás,
töltött tojás).
Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények).
Meleg vegyes ízelítő összeállítása.
Halakból, hidegvérűekből készíthető ételek elkészítése:

Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek.
Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek.
Vándorhalakból készíthető ételek.
Hidegvérű állatokból készíthető ételek.
Házi szárnyasokból készíthető ételek gyakorlása.
Egészben sütéssel, töltéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Frissen sütéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Párolással készíthető háziszárnyas ételek.
Főzéssel készíthető háziszárnyas ételek.
2.3.2. Vágóállatokból, vadakból készíthető ételek
Marhahúsból készíthető ételek elkészítése:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Apróhúsból készíthető marhahús ételek.
Borjúhúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Sertéshúsból készíthető ételek gyakorlása:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Főzéssel készíthető ételek.
Belsőségekből készíthető ételek.
Bárány és ürühúsból készíthető ételek elkészítése:
Egészben sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek.
Frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek.
Párolással készíthető bárány és ürühús ételek.

54 óra

Vadhúsokból készíthető ételek gyakorlása:
Egészben sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Frissen sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Párolással készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Főzéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
2.3.3. Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek
Éttermi meleg tészták és sós tésztaételek gyakorlása:
Gyúrt tészták:
Főtt tészták (egyszerű, burgonyás, túrós, gesztenyés).
Főtt-sült tészták (édes, sós).
Kevert tészták:
Palacsinták.
Galuskák.
Morzsafélék.
Egyéb kevert tészták.
Omlós tészták.
Rétesek.
Felvert tészták.
Vajastészták.
Égetett tészták.
Felfújtak, pudingok.

39 óra

2.3.4. Napi menü technológiai sorrendjének megfelelő munkatervek készítése 12 óra
Egyszerű menü összeállításának szabályai és az összeállított menükhöz szükséges gépek, berendezések, eszközök, idő- és munkaerőigény
hozzárendelése.
Munkaterv készítése 3 adagra (a szükséges gépek, berendezések eszközök, idő- és munkaerőigény hozzárendelése).
Munkaterv készítése nagy létszámra (a szükséges gépek, berendezések eszközök, idő- és munkaerőigény hozzárendelése számítógép
használattal).
A konyhai munkafelosztás (reszort).
A konyhai személyzet hierarchiája.
Az étlap feladata, szerepe.

Az étlap rendszere, tartalma.
Nyugat-európai rendszerű ételcsoportosítás.
Közép-európai rendszerű ételcsoportosítás.
Az étlap összeállításának szempontjai.
Étrend.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely és/vagy gyakorlati képző hely
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
szervezeti kerete
eszközök és
Sorszá
Alkalmazott oktatási
felszerelések (SZVK 6.
m
módszer neve
csopor
pont lebontása,
egyéni
osztály
t
pontosítása)
1.1
magyarázat
x
x
1.2.
megbeszélés
x
1.3.
vita
x
x
1.4.
szemléltetés
x
x
1.5.
projekt
x
1.6.
szimuláció
x
2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Sorszervezési kerete
eszközök és
Tanulói tevékenységforma
szám
(differenciálási
felszerelések
módok)
(SZVK 6. pont

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Csoportos
munkaformák
körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Árutermelő
szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés
adott
szempontok alapján
Vizsgálati
tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása

Csoport
bontás
Osztály
keret

Egyéni
1.

lebontása,
pontosítása)

x

-

x
x

-

x

x

-

x

x

-

x

-

x
x

-

x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

3. Ételkészítési üzemi alapgyakorlat

558 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A saláták, öntetek, köretek, főzelékek; levesek, levesbetétek, meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből készíthető ételek
rendszereinek elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek elkészítésének elsajátítása, begyakorlása.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma a 10049 Előkészítési és előkészítési alapgyakorlatok modul tananyagtartalmára épül.
3.3. Témakörök
3.3.1. Saláták, öntetek, köretek, főzelékek
120 óra
Saláták:
Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták.
Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek.
Köretek készítése:
Zöldségekből készíthető köretek főzéssel, gőzöléssel készíthető zöldségköretek, sütéssel készíthető zöldségköretek, párolással készíthető
zöldségköretek.
Burgonyából készíthető köretek:
Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek pároltburgonya – köretek.
Gabonafélékből készíthető köretek:
Főzéssel készíthető gabonaköretek, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek.
Tésztaköretek:
Főzéssel készíthető tésztaköretek, sütéssel készíthető tésztaköretek, párolással készíthető tésztaköretek, gőzöléssel készíthető
tésztaköretek.
Gyümölcsökből készíthető köretek:
Főzéssel készíthető gyümölcsköretek, sütéssel készíthető gyümölcsköretek, párolással készíthető gyümölcsköretek.
Vegyes köretek.
Főzelékek:
Sűrített főzelékek.
Angolos főzelékek.
Franciás főzelékek.

Lengyeles főzelékek.
Különleges főzelékek.
3.3.2. Levesek, levesbetétek, meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből készíthető ételek
124 óra
Levesek, levesbetétek.
Levesek.
Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves).
Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek).
Levesbetétek.
Mártások, pecsenyelevek.
Meleg mártások:
Egyszerű meleg mártások.
Gyümölcsmártások.
Világos alapmártások.
Barnamártások.
Pecsenyelevek.
Meleg előételek:
Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, töltött előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb
készítmények).
Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg előételek, sós omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt
tésztából készíthető meleg előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, fánkok, tekercsek).
Rizottók.
Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, egyéb készítmények).
Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart tojások, tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás,
töltött tojás).
Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények).
Meleg vegyes ízelítő.
Halakból, hidegvérűekből készíthető ételek:
Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek.
Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek.

Vándorhalakból készíthető ételek.
Hidegvérű állatokból készíthető ételek.
3.3.3. Házi szárnyasokból készíthető ételek
Egészben sütéssel, töltéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Frissen sütéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Párolással készíthető háziszárnyas ételek.
Főzéssel készíthető háziszárnyas ételek.
3.3.4. Vágóállatokból, vadakból készíthető ételek
Marhahúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Apróhúsból készíthető marhahús ételek.
Borjúhúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Sertéshúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Főzéssel készíthető ételek.
Belsőségekből készíthető ételek.
Bárány és ürühúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek.
Frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek.
Párolással készíthető bárány és ürühús ételek.
Vadhúsokból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Frissen sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).

84 óra

120 óra

Párolással készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Főzéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
3.3.5. Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek
Éttermi meleg tészták és sós tésztaételek.
Gyúrt tészták.
Főtt tészták (egyszerű, burgonyás, túrós, gesztenyés).
Főtt-sült tészták (édes, sós).
Kevert tészták:
Palacsinták.
Galuskák.
Morzsafélék.
Egyéb kevert tészták.
Omlós tészták.
Rétesek.
Felvert tészták.
Vajastészták.
Égetett tészták.
Felfújtak, pudingok.

110 óra

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely és/vagy gyakorlati képző hely
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
eszközök és
m
módszer neve
csopor
felszerelések
egyéni
osztály
t
1.1
magyarázat
x
x
1.2.
megbeszélés
x
-

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

vita
szemléltetés
projekt
szimuláció

x
x

x
x
x
x

-

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Csoportos
munkaformák
körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Árutermelő
szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés
adott
szempontok alapján
Vizsgálati
tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása

Csoport
bontás
Osztály
keret

Egyéni

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
Alkalmazandó
Sormódok)
Tanulói tevékenységforma
eszközök és
szám
felszerelések

x

-

x
x

-

x

x

-

x

x

-

x

-

x
x

-

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
10049-12 azonosító számú
Konyhai kisegítés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Előkészítési és ételkészítési
alapismeretek

Előkészítési és ételkészítési
alapozó gyakorlat

A 10049-12 azonosító számú, Konyhai kisegítés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

Elvégzi az egyéni előkészületeket

x

x

Előkészíti
a
tevékenységéhez
szükséges
munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket,
anyagokat, gondoskodik a tisztántartásukról

x

x

Nyers és feldolgozott élelmiszereket készít elő: húst,
halat, zöldség- és gyümölcsféléket, tojást,
malomipari termékeket

x

x

x

x

x
x

x
x

FELADATOK

Ételkészítési alap-, kiegészítő- és befejező
műveleteket végez
Salátákat, önteteket készít, tálal
Hagyományos és korszerű konyha technológiával

készülő főzelékeket, köreteket készít, tálal
Leveseket és levesbetéteket készít, tálal
Az étel jellegének megfelelően készen tart
Gondoskodik a maradvány tárolásáról
Szükség szerint mosogat
Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében
Betartja a munkavédelmi és tűzrendészeti
szabályokat
SZAKMAI ISMERETEK
Húsbontás
Saláták és öntetek
Főzelékek, köretek
Levesek, levesbetétek
Ételkészítés alap-, kiegészítő- és befejező műveletei
Anyagfelhasználás ellenőrzése
A konyha és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai,
tűzrendészeti és munkavédelmi szabályai
Munkahelyi és személyi higiénia
Gépek, berendezések, eszközök üzemeltetési
jellemző
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Együttműködés

x
x
x

x
x
x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása

x
x
x

x
x
x

1. Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgy
36 óra
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül
1.1. A tantárgy tanításának célja
Az ételkészítési folyamatok különböző technológiákhoz köthető mozzanatainak elsajátítása az előkészítés, elkészítés, készentartás, tálalás
folyamatában. A saláták, öntetek, főzelékek, köretek, levelesek, levesbetétek ételcsoportok rendszereinek elsajátítása, a megadott
ételcsoportokba tartozó ételek ételkészítési technológiáinak elméleti elsajátítása.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy, az Élelmiszerek csoportjai tantárgy, valamint a Vendéglátó
gazdálkodás tantárgy anyagához kapcsolódik.
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP
2 óra
Munkavédelmi előírások a szakács szakmában.
Balesetvédelmi előírások szakács szakmában.
Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban.
Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata.
Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha használata.
Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában.
HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság.
1.3.2. Technológiai alapismeretek
10 óra
A konyhák és kapcsolódó helyiségek kialakításának szabályai, eszközei, berendezései, felszerelései.
Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.
A zöldség és gyümölcsfélék fajtáinak szezonális áttekintése, összetételük.
A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése.
Malomipari termékek előkészítése.
Állati eredetű élelmiszerek előkészítése.
Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú hőkezelés, füstölés.
Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, bundázási eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek,

fűszerezés, ízesítés.
Befejező műveletek.
1.3.3. Saláták, öntetek, köretek
12 óra
Saláták:
Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták.
Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek.
Köretek készítése:
Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek.
Burgonyából készíthető köretek:
Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek pároltburgonya – köretek.
Gabonafélékből készíthető köretek:
Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek.
Tésztaköretek:
Főzéssel, sütéssel, párolással és gőzöléssel készíthető tésztaköretek. Gyümölcsökből készíthető köretek:
Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek.
Vegyes köretek.
1.3.4. Főzelékek, levesek, levesbetétek
12 óra
Főzelékek.
Levesek, levesbetétek.
Levesek.
Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves).
Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek).
Levesbetétek.
Főzelékek.
Sűrített főzelékek.
Angolos főzelékek.
Franciás főzelékek.
Lengyeles főzelékek.
Különleges főzelékek.

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

1.

Információ
tevékenységek

feldolgozó

Csoport
bontás
Osztály
keret

Egyéni

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
Alkalmazandó
szervezési kerete
eszközök és
(differenciálási
Sorfelszerelések
módok)
Tanulói tevékenységforma
szám
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2

Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással

x

x

x

-

x

-

x

-

x

x

x
x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

2. Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat

90 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
Az ételkészítési folyamatok különböző technológiákhoz köthető mozzanatainak elsajátítása készség szinten. A saláták, öntetek, főzelékek,
köretek, levelesek, levesbetétek, ételcsoportok rendszereinek elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek elkészítésének
elsajátítása, begyakorlása.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az Előkészítési és ételkészítési alapozó ismeretek tantárgy anyagára épül és a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul
Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy és az Élelmiszerek csoportjai tantárgy anyagához kapcsolódik.
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP
13 óra
Munkavédelmi előírások a gyakorlatban.
Balesetvédelmi előírások a gyakorlatban.
Tűzvédelmi előírások. A tűzvédelmi terv egyes dolgozóra vonatkozó elvárásainak begyakorlása.
Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata.
Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha használata.
Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában.
HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai.
A HACCP dokumentáció elemeinek kitöltése a tartalmi, formai előírások betartásával.
Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság.
19 óra
2.3.2. Technológiai alapismeretek
A tankonyha és üzem kapcsolódó helyiségei (raktárak, előkészítők, mosogatók) kialakításának szabályai, eszközei, berendezései,
felszerelései.
Konyhákon használt edények és kéziszerszámok.
Az élelmiszerek kiválasztása.
Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.

Az élelmiszerek előkészítésének formái, lehetőségei, előkészítés a gyakorlatban.
A zöldség és gyümölcsfélék előkészítése.
Malomipari termékek előkészítése.
Állati eredetű élelmiszerek előkészítése.
Az elkészítés műveletei.
Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú hőkezelés, füstölés különböző alapanyagokkal.
Az elkészítés kiegészítő műveletei.
Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, bundázási eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek,
fűszerezés, ízesítés gyakorlása.
Befejező műveletek gyakorlása.
Az ételek készen tartása (hidegen, melegen), adagolás, tálalás, díszítés gyakorlása.
2.3.3. Saláták, öntetek, köretek
24 óra
Saláták:
Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták.
Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek.
Köretek készítése:
Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek.
Burgonyából készíthető köretek:
Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek pároltburgonya – köretek.
Gabonafélékből készíthető köretek:
Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek.
Tésztaköretek:
Főzéssel, sütéssel, párolással és gőzöléssel készíthető tésztaköretek. Gyümölcsökből készíthető köretek:
Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek.
Vegyes köretek.
2.3.4. Főzelékek, levesek, levesbetétek
34 óra
Levesek, levesbetétek.
Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves).
Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek).
Levesbetétek.

Főzelékek.
Sűrített főzelékek.
Angolos főzelékek.
Franciás főzelékek.
Lengyeles főzelékek.
Különleges főzelékek.

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
szervezeti kerete
eszközök és
Sorszá
Alkalmazott oktatási
felszerelések (SZVK 6.
m
módszer neve
csopor
pont lebontása,
egyéni
osztály
t
pontosítása)
1.1
magyarázat
x
1.2.
megbeszélés
x
1.3.
vita
x
1.4.
szemléltetés
x
1.5.
projekt
x
1.6.
szimuláció
x
2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Sorszervezési kerete
eszközök és
Tanulói tevékenységforma
szám
(differenciálási
felszerelések
módok)
(SZVK 6. pont

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Csoportos
munkaformák
körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Árutermelő
szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés
adott
szempontok alapján
Vizsgálati
tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása

Csoport
bontás
Osztály
keret

Egyéni
1.

lebontása,
pontosítása)

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x
x

-

x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
11793-16 azonosító számú
Fogadós napi tevékenységek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Ellenőrzi a szobafoglaltsági táblát
Naprakészen
tartja
az
értékesítéssel
kapcsolatos információkat
Figyelemmel kíséri a napi érkezéseket és
elutazásokat
Ellenőrzi
az
összes
szolgáltatás
igénybevételét
Koordinálja a bekészítést és szobaszervizt
Kapcsolatot tart az étteremmel
Vendégáthelyezést bonyolít
Napi takarítást végez
Alapvető karbantartási munkákat végez
Betartja a tevékenységével kapcsolatos
előírásokat
Baleset esetén elsősegélyt nyújt, intézkedik
Napi takarítást végez
Védekezik az ember életterét zavaró rovarok
ellen
Ágyneműt, törölközőt cserél
Megvarrja az elszakadt textíliát, mos, szárít,

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

Program- és
rendezvényszervezés

Üzemeltetési
alapismeretek

Szálláshely
üzemeltetés

A 11793-16 azonosító számú Fogadós napi tevékenységek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák

vasal
Tájékoztatja
a
vendégeket
a
szolgáltatásokról, program-lehetőségekről
Megszervezi a vendégek igény szerinti
szabadidős tevékenységét, szállítását
Gyermekmegőrzést
biztosít,
speciális
gyermekprogramokat szervez
Ismeri
szűkebb,
tágabb
környezete
hagyományait, sajátosságait
Műveli és tanítja a hagyományokat
Termésekből,
virágokból
dekorációt,
ajándékot készít
Kölcsönözhető eszközöket biztosít
Tájékoztatást nyújt a szálláshely árairól
x
Alkalmazza a kedvezményeket, elfogadja a x
kedvezményt nyújtó kártyákat
SZAKMAI ISMERETEK

x
x
x
x
x
x
x

Szálláshelyek kialakításának tárgyi feltételei

x

Szálláshelyek személyi feltételei, szervezeti
felépítés

x

Szálláshelyek kategorizálása

x

Vendégkör, vendégtípusok

x

x

Gasztronómia

x

x

Üzemeltetés
Minőségbiztosítási rendszer

x

Vendégkapcsolatok

x

Szálláshelyek

gazdálkodás

mutatói,

x

x

x
x
x

előrejelzések
A vendégekkel kapcsolatos információk
x
Értékesítés, az értékesítés új formái
x
Árképzés formái
x
Etika
x
Munka- és környezet-védelem, higiénia
Munkavédelem, elsősegélynyújtás
Higiénia
Környezetvédelem
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Takarító-berendezések, eszközök,
vegyszerek alkalmazás
Környezet-tudatosság
Szakmai szoftverek használata
x
Köznyelvi beszédkészség
Idegen nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
x
Számolási készség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x
Megbízhatóság
Önállóság
x
Terhelhetőség
x
Türelmesség
TÁRSASKOMPETENCIÁK
x
Határozottság
x
Udvariasság
Pontosság
Kézügyesség
x
Pontosság

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Problémamegoldás, hibaelhárítás
x
Áttekintő képesség
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
x
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x
x
x

1. Szálláshely üzemeltetés gyakorlat tantárgy

171 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

1.2 A tantárgy tanításának célja
A tanulók elsajátíthatják a szálláshelyek üzemeltetésének gyakorlati oldalát, amely részletesen kiterjed a szálláshely vendégfogadással
és egyéb háttértevékenységekkel kapcsolatos tevékenységeire. Megismerik az üzemeltetés jogszabályi hátterét és azok gyakorlatban
való megvalósulását. A vendégfogadás munkafolyamatát és a vendégek számára nyújtott szolgáltatások értékesítését és kivitelezését
egyaránt. Valamint elsajátítják a szálláshelyeken kötelezően betartandó biztonsági előírásokat és tevékenységeket.
1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.4 Témakörök
1.4.1

Jogszabályi háttér
14 óra
239/2009. (X.20.) Kormány rendelet a a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

1.4.2

Szálláshely épülete és berendezései
47 óra
Szálláshely épülete és a vonatkozó kormányrendelet. Szálláshely közösségi, gazdasági és szociális helyiségei. Közösségi
területek és a vendégfogadás. Szálláshelyen történő vendéglátás és helyiségei.
A szoba berendezései, a kötelező felszerelés a szobában és a fürdőszobában.

1.4.3

A vendégfogadás
40 óra
A vendégfogadás (recepció/porta) helyiségei és eszközei. Vendégfogadási részleg munkafolyamatai. Vendégfogadási emberi
erőforrás tevékenysége. Vendégfogadási részleg üzemeltetése.
A szálláshely emeletei eszközei, a bekészítés. Gondnokság munkafolyamatai és üzemeltetése.

1.4.4

Szálláshelyek szolgáltatásai
40 óra
Alap- és kiegészítő szolgáltatások. Fizetésért igénybe vehető szolgáltatások. Külső vállalkozások szolgáltatásainak
értékesítése. Vendégtájékoztató tartalmi elemei, struktúrája.

1.4.5

Szálláshelyek biztonsági tevékenysége
30 óra
Értékmegőrzés, vagyonvédelem (felelősség vállalás, kártérítés). Tűzvédelem. Munkavédelem. Különleges szükséghelyzetek
(bombariadó, haláleset)

1.5 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.6 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t
1.1

magyarázat

1.2.
1.3.
1.4.

megbeszélés
szemléltetés
teszt
szálláshelyüzemlátogatás

1.5

x

Szakkönyvek,
szálláshelyekre
vonatkozó jogszabályok

x

Oktatófilmek
-

x
x
és

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
Alkalmazandó
Sormódok)
Tanulói tevékenységforma
eszközök és
szám
felszerelések
Egyéni

1.6.2

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.
1.1.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Csoport
bontás
Osztály
keret

1.6.1

x

-

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

1.7 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

2. Üzemeltetési alapismeretek gyakorlat tantárgy

144 óra
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1 A tantárgy tanításának célja
A tanulók megismerik a szálláshelyek üzemeltetésénél különösen fontos higiénés elvárásokat a szobákban, közösségi területeken,
illetve a munkaterületeken (pl. konyha), a HACCP vonatkozó szabályait és az esetlegesen használt anyagok tulajdonságait és gépek
műszaki előírásait. Megismerik a balesetvédelmi szabályokat és esetlegesen bekövetkező baleset esetén, képesek elsősegély nyújtására.
2.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3 Témakörök
Balesetvédelem és elsősegélynyújtás
82 óra
Az elsősegély jelentősége. A munkavédelem és minimum követelményei a munkavégzés során. A segítségnyújtás alapelve.
A vendéglátás veszélyei, a vendéglátás veszélyforrásainak szakszerű kezelése.
A bajba jutott személy észlelése, elsődleges kikérdezése. Az alapszintű eszköz nélküli újraélesztés felnőtt és gyermek korban.
Eszméletlen betegek ellátása. Sérülések ellátása. Fontosabb belgyógyászati rosszullétek és ellátásuk. A légúti elzáródás és
ellátása. A mérgezések és ellátásuk.
Az elsősegélynyújtó viselkedését meghatározó tényezők, a segítő kommunikáció feltételei. Kommunikációs helyzetek,
partnerek és feladatok egy munkahelyi elsősegélynyújtási szituációban. Kommunikáció a sérülttel/sérültekkel. A munkahelyi
elsősegélynyújtás dokumentációja.
2.3.1

Környezetvédelem és hulladékgyűjtés
4 óra
Környezetvédelem – a környezeti elemek, az ember tevékenységéből származó káros következmények és kiküszöbölése a
szálláshelyeken. Környezetvédelmi alapelvek.
Hulladékok keletkezésének megelőzési lehetőségei. Prioritáslista a hulladékgazdálkozási döntésekhez. Hulladékcsökkentés és
a gyakorlati lehetőségek.

2.3.2

Karbantartási előírások
12 óra
Célgépek üzemeltetési szabályai. Karbantartási előírások és a gépek akkumulátorainak feltöltése. A kiválasztott gépek,
tartozékok és eszközök előkészítése. Az előkészített gépek, tartozékok és eszközök karbantartása.
A karbantartási napló vezetése, egyéb dokumentációk.

2.3.3

Védőeszközök és foglalkozási betegségek
Egyéni és kollektív védőeszközök
Foglalkozási betegségek

10 óra

2.3.4

Takarítási eljárások és dokumentáció
20 óra
Felületek, berendezési tárgyak, eszközök és területek felmérése. Kockázatelemzés. A technológia gyakorlati megvalósításának
szintjei. Takarítási technológiák törvényszerűségei. Klasszikus alapeljárások és technológiák. Egészségügyi intézmény, iroda
és közintézmény takarítása, épületen kívüli területek, járművek takarítása. Ipari és kereskedelmi létesítmény takarítása.
Szálloda, panzió, lakás takarítása. Kapcsolattartás az intézmény dolgozóival és a megbízóval.
A vasalás eszközei, vasalási technikák.
Munkavédelmi adatlapok és azok tájékoztató információinak értelmezése. Takarítószer vételezés dokumentációja. Elvégzett
feladatok dokumentációja. Rendellenségek feljegyzése.

2.3.5

Vegyszerek és azok kezelése
16 óra
Vegyi-, mechanikus-, hőhatás és reakcióidő. Burkolatok, területek és felületek. Hulladékok és szennyeződések
Enzimek, savak, lúgok. Abrazív anyagok, szerves oldószerek. Illatanyagok. Adalék- és hordozóanyagok. Felületvédelem.
Alapanyag szerinti osztályozás
A pH-rendszer szerinti osztályozás
Hatások és funkciók szerinti osztályozás
Hatóanyag szerinti osztályozás
Tisztítószerek szállítása. Tűzveszélyes anyagok tárolása és szállítása. Oldószerek hatása a környezetre

2.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem / szaktanterem
2.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Sorszá
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
m
módszer neve
egyéni csopor osztály

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

t
1.1

magyarázat

1.2.
1.3.

megbeszélés
szemléltetés
szálláshelyüzemlátogatás
kooperatív tanulás
szimuláció

1.4
1.5
1.6

Szakkönyvek,
szálláshelyekre
vonatkozó jogszabályok

x

Oktatófilmek

x
és

x
x
x

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

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

Csoport
bontás
Osztály
keret

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
Alkalmazandó
Sormódok)
Tanulói tevékenységforma
eszközök és
szám
felszerelések
Egyéni

2.5.2

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2

Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

2.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

3. Program- és rendezvényszervezés gyakorlat tantárgy
124 óra
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül
3.1 A tantárgy tanításának célja
A tanulók megismerik a szálláshelyeken szervezhető kültéri és beltéri (időjárástól független) programokat és rendezvényeket.
Elsajátítják a programok és rendezvények előkészületeinek, lebonyolításának személyi és tárgyi feltételeit. A szálláshely környezetéhez
és stílusának megfelelő rendezvények megvalósítása. A vendégekkel való kommunikáció az előkészítés és a lebonyolítás alkalmával.
3.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
3.3 Témakörök
3.3.1

Programok és rendezvények fajtái
23 óra
Tudományos rendezvények, társadalmi rendezvények, üzleti rendezvények, bemutató típusú üzleti rendezvények, nyílt
fogyasztói rendezvények, kulturális rendezvények, sajtórendezvények
Egyéni/családi rendezvények: esküvő, lakodalom névadó, keresztelő ballagás temetés születésnap, névnap

3.3.2

Rendezvények helyszínei és technikája
14 óra
Teremkapacitások és berendezések. A szálláshely alkalmas helyiségei és kültéri lehetőségek. Variálhatóság és
megvalósíthatóság. Technikai követelmények.
Helyszínbejárás.

3.3.3

A szervezési folyamat
20 óra
Információgyűjtés és a koncepció (ajánlat) elkészítése. Programkészítés. Az ütemterv elkészítése. Rendezvény
forgatókönyvének és az ellenörző lista elkészítése.

3.3.4

A lebonyolítási folyamat
30 óra
Az építési szakasz – a megrendelő igényeinek megvalósítása.
Alkalmi rendezvényekre való terítés adott és saját összeállítású étrend alapján (étel- és italsor összeállítása megadott
szempontok alapján), szerviz asztal és kisegítő asztal szakszerű felkészítése.
Rendezvénykönyv ellenőrzése (felkészülés a napi foglalásokra), kapcsolatfelvétel a konyhával.

Rendezvényen való felszolgálás (bankett, fogadás, díszétkezések, álló, ültetett) szállítás, csomagolás, helyszín berendezése,
asztalok elrendezése, lebonyolítás, elszámolás).
Lebonyolítás dokumentumainak megismerése (forgatókönyv, diszpozíció).
3.3.5

Teendők a rendezvény után
Elszámolás és jelentése készítése. Referenciadosszié

12 óra

3.3.6

Rendezvények évszakok, népszokások és ünnepek alkalmával
25 óra
Vendégek számára elérhető szolgáltatások, program-lehetőségek. Vendégek igény szerinti szabadidős tevékenységének
megszervezése. Gyermekmegőrzés és speciális gyermekprogramok szervezése.
Szűkebb és tágabb környezet hagyományai, sajátosságai. Hagyományok művelése és tanítása a vendégek részére.
Termésekből, virágokból dekorációt, ajándékot készít és tanít meg a vendégek/gyerekek részére.

3.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
3.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1

3.5.2

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t

1.1

magyarázat

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
teszt

1.6

szálláshelyüzemlátogatás

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek,
rendezvényekre
vonatkozó tűz- és
balesetvédelmi
szabályozás

x
x
x
x
és

x

Oktatófilmek
Szálláshely és speciális
rendezvény helyszín,
fesztivál

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos
munkaformák
körében

Csoport
bontás
Osztály
keret

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

3.1.
3.2

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással

x

-

x

-

3.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
11794-16 azonosító számú
Fogadós szakmai tevékenységek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Recepciós feladatokat lát el

x

Fogadja a vendéget, felméri az igényeit és
elhelyezi a vendégeket

x

Biztosítja a speciális igényű vendégek
fogadásának feltételeit

x

Kérdezi a vendégeket az igényeikről

x

Lehetőség és igény szerint gasztronómiai
bemutatókat,
programokat
szervez
(disznóvágás, lekvárfőzés, stb.)

x

Szakmai idegen nyelv

Kommunikációs
alapismeretek
Étkeztetési és felszolgálási
alapismeretek

Szálláshely ismeret

A 11794-16 azonosító számú Fogadós szakmai tevékenységek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Gondoskodik a vendégek és vagyontárgyaik
biztonságáról
Kapcsolatot tart a vendégekkel

x

Kommunikál a vendégekkel,
vendégpanaszokat

kezeli

a

Méri a vendégek elégedettségét
Betartja a kulturált
vendégfogadás szabályai
Tájékozódik
a
rendezvényekről

x

x

viselkedés

napi

x

és

feladatokról,

x

x

Ellenőrzi
a
műszaki
berendezések
működőképességét és üzembe helyezi
azokat

x

Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását,
gondoskodik a pótlásáról, vételez

x

Elvégzi a terítési műveleteket

x

Ismerteti a választékot, napi ajánlatot,
akciókat, helyi specialitásokat

x

Ételt, italt ajánl a vendégnek

x

Különböző felszolgálási módokban dolgozik

x

Szükség szerint standol

x

Idegen nyelven kommunikál a vendéggel
szóban és írásban

x

SZAKMAI ISMERETEK
Vendéglátás és idegenforgalom

x

Vendégfogadás

x

Terítés fajtái

x

Étel és italfelszolgálás módjai

x

Hazai és nemzetközi szokások
Gépek, berendezések, eszközök műszaki
leírásai
Vendégkör

x

x

x
x

x

Menü összeállítás alapszabályai

x

Italok ajánlásának általános szabályai
Ételkészítés

x
x

Vendég kommunikáció, etikett és protokoll
szabályok
Kommunikáció magyarul és idegen nyelven
Munka- és környezet-védelem, higiénia
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Elemi szintű számítógép használat

x
x

x
x
x

Elemi számolási készség
Szakmai nyelvű szöveg megértése

x

x
x

Szakmai nyelvű beszédkészség

x

x

x

x

Idegen nyelvű szöveg megértése

x

Idegen nyelvű beszédkészség

x
x

Telefonálás idegen nyelven
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kitartás
Megbízhatóság
Rugalmasság
x
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
x
Felelősségtudat
Külső megjelenés
Rátermettség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Tolerancia

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

Kompromisszum-készség
Segítőkészség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
Rendszerező képesség
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
x
Információgyűjtés
x
Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

1. Szálláshely ismeret tantárgy

124 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

1.1 A tantárgy tanításának célja
A tanulók elsajátítsák a kereskedelmi szálláshelyekhez tartozó alapvető fogalmakat és a kategorizálási szempontokat. Ismerjék a
nemzetközi és a hazai normák sajátosságait a falusi vendéglátás terén. Legyenek tisztában a fogadó és panzió típusú szálláshelyek
jogszabályi hátterével. Tudjanak megfelelő szolgáltatásokat kialakítani egy adott helyen és ismerjék a környező települések lehetőségeit,
amelyek beépíthetőek a szálláshely kínálatába. Legyenek tisztában a szálláshely ügyviteli és nyilvántartási rendszerével, valamint a
kialakítandó dokumentumokkal és az ehhez kapcsolódó vendégfogadási gyakorlattal. Ismerjék a nemzetközi és a hazai előírásokat speciális
igényű vendégek fogadása esetén.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3 Témakörök
1.3.1

Szálláshely szolgáltatás jogszabályi háttere, besorolások
8 óra
A kereskedelmi szálláshely fogalma. A hazai és nemzetközi jogi környezet és az egyéb meghatározó irányelvek megismerése.

1.3.2

Szálláshelyek fajtái, típusai, jellemzői, a kialakítás szempontjai
18 óra
A kereskedelmi szálláshelyek fajtáinak és típusainak megismerése. Mindegyik tipikus jellemzőinek áttekintése, és az egyes
típusok kialakításának szempontjai. Fontos megismerni mélységében a fogadós által üzemeltetett falusi vendégfogadók és
panziók jegyeit.

1.3.3

Szálláshelyek kategorizálásának kritériumai
14 óra
A kereskedelmi szálláshelyekre jellemző kritériumok általánosságban. Ezen belül a panziók és a falusi vendégfogadók
kategorizálásának kritériumainak megismerése. A Magyarországra jellemző falusi magánszálláshelyekre megszerezhető
minősítési rendszer (napraforgó-rendszer), a kategorizálás kritériumai.

1.3.4

Szálláshelyek szolgáltatásai

14 óra

A kereskedelmi szálláshelyek igénybevételekor kötelezően nyújtandó és az üzemeltető által nyújtható alap szolgáltatások.
Ezek előnyei a versenytársakkal szemben. A szálláshelyeken igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások és a piaci pozicionálás
során nyújtott verseny előnyei. Külsős szolgáltatók bevonása, ezen szolgáltatások közvetítése a vendégek részére.
1.3.5

Szálláshelyen kialakítható programcsomagok
10 óra
A programcsomagok szerepe a kínálat kialakításában és a piacon való megjelenésben. Programcsomagok saját
szolgáltatásokkal. Program-csomagok külsős szolgáltatók bevonásával.

1.3.6

Szálláshelyek árképzésének lehetőségei
20 óra
A szálláshely árképzési lehetőségei szobatípusok alapján. A kereslet-kínálat figyelembe vételével árképzési és értékesítési
stratégiák a szezonalitás és a kiemelt időszakok figyelembe vételével. A szálláshelyen kialakítható kedvezmények és felárak
rendszere. Az akciók és csomag árak szerepe az árképzésben és az értékesítésben.

1.3.7
1.3.8

Szálláshelyek adatszolgáltatási kötelezettségei és foglalási rendszerek 8 óra
Szálláshely közvetlen értékesítésének dokumentumai, nyilvántartásuk
10 óra
Szállásfoglalás dokumentumai. Szálláshely házi rendje. Recepciós ív, napi foglaltság, heti és havi jelentések. Bejelentkezés
dokumentumai. Adatszolgáltatási kötelezettség

1.3.9

Magánszálláshelyek, falusi turizmus jellemzői

8 óra

1.3.10 Speciális szálláshely típusok és speciális igényű vendégek
14 óra
Tematikus szálláshelyek, specializációs lehetőségek. Falusi vendégfogadás sajtosságai (kereslet és kínálat jellemzői). Állatok a
szálláshely körül (pl. állat farm, lovastanya)
Allergiás vendégek (étel allergia, egyéb allergia pl. poratka) és ezek jelzések a szálláshely különböző egységei felé (pl. étel
allergia – konyhával való kommunikáció). Mozgáskorlátozott vendégek fogadása (mozgáskorlátozottság fokozatai és az
ehhez tartozó felszereltség a szálláshelyen). Egyéb speciális igények (pl. vak vagy siket)
1.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t
1.1

magyarázat

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
teszt
szálláshelyüzemlátogatás

1.6

Szakkönyvek,
szálláshelyekre
vonatkozó jogszabályok

x
x
x
x
és

Oktatófilmek
-

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
Alkalmazandó
Sormódok)
Tanulói tevékenységforma
eszközök és
szám
felszerelések
Egyéni

1.5.2

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.
1.1.
2.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok

x

Csoport
bontás
Osztály
keret

1.5.1

2.1.

Szöveges
előadás
felkészüléssel

egyéni

x

1.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

2. Kommunikációs alapismeretek gyakorlat tantárgy

93 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1 A tantárgy tanításának célja
A kommunikáció alapjai gyakorlat oktatás alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a kommunikáció különböző fajtáit, felismerjék
azokat és annak megfelelően kezeljék. Legyenek tisztában a kommunikáció fontosságával, az vendégekre gyakorolt hatásának
jelentőségével. Képessé kell tenni a tanulókat arra, hogy a kommunikáció helyes megválasztásával hatékonyan végezzék munkájukat.
2.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nincs
2.3 Témakörök
2.3.1 Vendégkommunikáció, etikett és protokoll szabályok
30 óra
A vendéglátásban dolgozókkal szemben támasztott követelmények (megjelenés, ruházat, hajviselet, személyi higiénia, szakmai
kritériumok). Viselkedéskultúra legfontosabb szabályai. Kapcsolat különböző kommunikációs eszközök segítségével
2.3.2

Embertípusok, vendég típusok, konfliktuskezelés
33 óra
Vendég típusok különbözősége. Értékesítési kommunikáció, kommunikáció a vendéggel. Vendég reklamációk kezelése. A
konfliktuskezelés alapvető szabályai. Konfliktuskezelés váratlan szélsőséges helyzetekben. Fogyasztói szokások (nem, életkor,
nemzetiség, társadalmi státusz). A vendégek korával, nemével, nemzetiségével, vallásával kapcsolatban, protokolláris szabályok.
Vendégek jogai és kötelességei. Vásárlók könyve tartalma, használata, reklamáció ügyintézése, adminisztratív teendők.

2.3.3

Kommunikáció a vendéggel
30 óra
A felszolgáló és a vendég kapcsolata (vendégfogadás, ültetés, elköszönés), vendégtípusok, hazai és nemzetközi szokások.
Kommunikáció a vendéggel (általános kommunikációs szabályok, kommunikáció az „a la carte” értékesítés során, kommunikáció a
társas étkezéseken, kommunikáció a büfé étkezéseken, kommunikáció a családi eseményeken és egyéb ünnepélyes eseményeken).

2.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
2.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
Alkalmazandó
Sormódok)
Tanulói tevékenységforma
eszközök és
szám
felszerelések

1.
1.1.
1.2.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Csoport
bontás
Osztály
keret

2.5.2

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t
1.1
magyarázat
x
1.2.
elbeszélés
x
1.3.
kiselőadás
x
1.4.
megbeszélés
x
1.5.
szemléltetés
x
1.6.
projekt
x
1.7.
kooperatív tanulás
x
1.8.
szimuláció
x
1.9.
szerepjáték
x
1.10.
házi feladat
x

Egyéni

2.5.1

x
x

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
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.
3.5.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk
rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

2.6 A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.”

3. Étkeztetés és felszolgálás gyakorlat

140 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

3.1. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátó üzletek helyiségeinek, helyiségkapcsolatainak, berendezési tárgyainak, gépeinek és eszközeinek megismerése. Alapvető
munkavédelmi, higiéniai és élelmiszerbiztonsági szabályok elsajátítása. A helyes üzleti magatartás és kommunikáció alkalmazása. A
nyitás előtti teendők megismerése. Az értékesítés eszközeinek alkalmazása. Előkészületek az értékesítésre. Italok és ételek értékesítése.
Alapszintű ital- és ételismeret. Étlap, itallap használata. Kapcsolattartás a konyhával. Felszolgálási módok alapjainak gyakorlati
megismerése.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy egyes témakörei a 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság, a 10045-12 Gazdálkodás (A vendéglátás fő tevékenységei.
Üzletkörök és üzlettípusok), valamint a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modulok tananyagához kapcsolódnak.
3.3. Témakörök
3.3.1. Higiénia, HACCP, munkavédelem
14 óra
A HACCP főbb irányelvei, előírásainak alkalmazása az értékesítésben.
Higiéniai előírások a vendéglátásban (tisztítás, fertőtlenítés, hulladékkezelés, rovar- és rágcsálóirtás, személyi higiénia, felszolgálás,
terítés, elszállítás, kiszállítás, rendezvények, pohármosogatás, fehér mosogatás, polírozás, sörcsapolás, takarítás).
Szállítás, raktározás szabályai (ital, göngyöleg, textil, fogyóeszköz).
Hűtve tárolás szabályai, melegen tartás szabályai.
Egészségügyi alkalmasság kritériumai.
Munka- és balesetvédelmi ismeretek (balesetek, jegyzőkönyv, teendők baleset esetén, munka- és balesetvédelmi oktatás).
Tűzvédelmi előírások (tűzvédelmi oktatás jegyzőkönyve, tűzoltó készülékekre és tűzcsapra vonatkozó előírások, tűzvédelmi
osztályok, tűzoltás módjai, tűzjelzés, tűz bejelentése, tűzvédelmi szabályzat).
8 óra
3.3.2. Vendéglátás és értékesítés gépei, berendezései
A vendéglátó üzem és üzlet helyiségei.
Az értékesítőtér részei (Hall, értékesítő tér, office, söntés, bár, különterem, terasz, kert).
Az értékesítőhely berendezési tárgyai (bútorok, asztalok, székek, kisegítő asztalok, tálaló kocsik, ital-kocsik, hűtőkocsik,
tálmelegítők, tányér-melegítők)
A termelőhelyiségek berendezési tárgyai, gépei (főző, sütő, pároló berendezések, hűtőszekrények, mélyhűtőszekrények, mélyhűtő-

ládák, melegen-tartó eszközök, tűzhelyek, főzőzsámolyok, olajsütők, különböző vágó, aprító, szeletelő és formázó eszközök, a
cukrászatban használt gépek, keverő, gyúró, dagasztó, egyetemes konyhagépek).
Az előkészítő helyiségekben használt gépek, eszközök (tisztító, koptató, daraboló eszközök, tisztító medencék, húsok darabolására,
szeletelésére szolgáló eszközök a HACCP szabályai szerint).
A raktárakban használt, tárolásra szolgáló bútorok, polcok, anyagmozgatáshoz szükséges eszközök. Hűtőszekrények, hűtőládák,
mélyhűtők, hűtőkamrák. Különböző mérőeszközök és az áruátvétel során használt eszközök.

3.3.3. Eszközismeret
26 óra
Eszközök csoportosítása anyaguk szerint.
Eszközök csoportosítása rendeltetés szerint (egyszerű és különleges evőeszközök, tányérok, tálak, tálalóedények, kannák, kancsók,
csészék, aljak, poharak, tálalóeszközök, textíliák).
Váltások (egyszerű és különleges).
Italkeverés eszközei, díszítő eszközök.
Különleges eszközök (flambírozás eszközei), egyéb eszközök.
3.3.4. Értékesítési ismeret
26 óra
Étkezési idők és szokások, reggeli fajták, brunch, ebéd, uzsonna, vacsora.
A hagyományos étkezési idők, valamint étkezési idők az üzleti életben. A mediterrán nemzetek étkezési ideje, étkezési szokásai.
Az üzleti reggeli, az üzleti ebéd. Színházi vacsora. A büfé-étkezések sajátságos étel-ital kínálata és az értékesítési munka.
Értékesítés munkakörei (üzletvezető, teremfőnök, pincér, pultos, vendéglátó eladó, kávéfőző).
Értékesítési rendszerek, értékesítési módszerek.
Felszolgálás általános szabályai (felszolgálási szabályok a vendégek korával, nemével, nemzetiségével, vallásával kapcsolatban,
az asztalra elhelyezés és az asztalról való „lerámolás” szabályai, az italok felszolgálásával kapcsolatos szabályok).
Üzletnyitás előtti előkészületek (átöltözés, vételezés, takarítás, gépek indítása, feltöltések) terítés előkészítése, terítés szabályai.
Felszolgálási módok (svájci, angol, francia, orosz).
Asztalfoglalás folyamata, lehetőségei, adminisztrálása (szükséges információk: a vendégek száma, kor és nem szerinti összetétele,
fizetés módja, ételsor esetleges előzetes kiválasztása…).
Vendég fogadása, ajánlási technikák, vendég segítése, tanácsadás.
Számla kiegyenlítése, fizetési módok (nyugta, számla, átutalási számla).
Zárás utáni teendők (az értékesítőtér rendbetétele, előkészítése a másnapi nyitásra, a napi forgalom elszámolása, tűz-, baleset- és
vagyonvédelmi szabályok alkalmazása).
Standolás, standív elkészítése, elszámolás.

3.3.5. Étel- és italismeret
36 óra
Italok csoportosítása, ismertetése (borok, sörök, pezsgők, párlatok, likőrök, alkoholmentes italok, kávék, teák) Borvidékek.
Aperitif és digestiv italok, kevert báritalok.
Konyhatechnológiai alapismeretek (darabolás, bundázási módok, sűrítési-dúsítási eljárások, hő behatási műveletek).
Főzelékek, köretek (magyaros sűrített, sűrítés nélküli, burgonya, gabona, tészta, gyümölcs, saláta, vegyes köretek).
Mártások (alaplevek, hideg, meleg, francia alap- és származtatott mártások).
Hideg előételek (zöldségfélékből és gyümölcsökből készített hideg előételek, különböző húsokból, belsőségekből készített hideg
előételek, hideg saláták, hideg vegyes ízelítők, pástétomok, habok, koktél előételek).
A saláták elkészítése, a nyersanyagok kiválasztása, tisztítása, darabolása, konyhatechnológiai műveletek, tálalás.
Salátaöntetek, dresszingek.
Levesek (erőlevesek, híglevesek, magyaros híglevesek, összetett levesek, sűrített levesek, krémlevesek, pürélevesek, különleges
levesek).
A levesek elkészítése, a nyersanyagok kiválasztása, tisztítása, darabolása, konyhatechnológiai műveletek, tálalás, melegen tartás.
Meleg előételek (zöldségfélékből készített meleg előételek, húsokból és belsőségekből készített meleg előételek, tésztafélékből
készített meleg előételek).
A meleg előételek elkészítése, a nyersanyagok kiválasztása, tisztítása, darabolása, konyhatechnológiai műveletek, tálalás, melegen
tartás.
Tojásból készített meleg előételek, meleg vegyes ízelítők.
A tojás előételek elkészítése, a nyersanyagok kiválasztása, tisztítása, darabolása, konyhatechnológiai műveletek, tálalás, melegen
tartás.
3.3.6. Különböző felszolgálási módok
30 óra
Reggeli- és uzsonnaterítés és felszolgálás.
Svájci (tányérszerviz) felszolgálási mód (leves, előétel, főétel cloche használatával, desszert).
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem / felszolgáló szaktanterem (tanétterem)
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t
1.1
magyarázat
x
1.2.
megbeszélés
x
1.3.
szemléltetés
x
1.4.
kooperatív tanulás
x
1.5.
szimuláció
x
1.6.
szerepjáték
x
1.7.
üzlet- és piaclátogatás
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
-

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5
3.
3.1.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Csoport
bontás
Osztály
keret

Egyéni

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
Alkalmazandó
Sormódok)
Tanulói tevékenységforma
eszközök és
szám
felszerelések

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló

x

-

3.2
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.

Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Árutermelő
szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés
adott
szempontok alapján
Üzemeltetési
tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés
géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati
tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Szolgáltatási
tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

4. Szakmai idegen nyelv tantárgy

216 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

4.1. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátásban használt szakmai szókincs elsajátítása, alkalmazása. Különböző ételkészítési, cukrászati technológiák idegen nyelvű
ismerete, alkalmazása. A vendéglátás termelésében, értékesítésében jellemző szituációk idegen nyelvű kezelése.

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma a közismereti nyelvtanításban elsajátított ismeretekre épül és kapcsolódik a 11497-12 az elhelyezkedéstmunkavállalást segítő idegen nyelv modul és az alap-szakképesítések közös moduljaihoz, valamint a saját szakmai modulok tartalmaihoz.
4.3. Témakörök
4.3.1. Szakmai kifejezések
Gasztronómia nyersanyagai.
Cukrászkészítmények megnevezései.
Ételek megnevezései.
Italok megnevezései.
Vendéglátó ipari egységek és helyiségeik.
Vendéglátásban használatos eszközök, berendezések, gépek megnevezései.
Beszerzési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések.
Termelési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések.
Értékesítési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések.

64 óra

4.3.2. Szakmai technológiák
Cukrászati technológiák.
Ételkészítési technológiák.
Italok készítése, felszolgálás folyamatai.

80 óra

4.3.3. Szakmai szituációk
Kommunikáció a munkatársakkal.
Etikett, protokoll alkalmazása.

72 óra

Kommunikáció a vendégekkel.
Vendégek fogadása.
Ajánlás idegen nyelven.
Rendelésfelvétel idegen nyelven.
Panaszkezelés.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
Sorszá
Alkalmazott oktatási
m
módszer neve
csopor
egyéni
osztály
t
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

1.
1.1.
1.2.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett

Csoport
bontás
Osztály
keret

Egyéni

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
Alkalmazandó
Sormódok)
Tanulói tevékenységforma
eszközök és
szám
felszerelések

x

x

-

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
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.

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x

-

x

-

x

-

x

x

x
x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

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

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni
kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Témakörök
Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP
Munkavédelmi előírások a gyakorlatban.
Balesetvédelmi előírások a gyakorlatban.
Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban. A tűzvédelmi terv egyes dolgozóra vonatkozó elvárásainak begyakorlása.
Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata.
Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha használata.
Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában.
HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai.
A HACCP dokumentáció elemeinek kitöltése a tartalmi, formai előírások betartásával.
Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság.
Technológiai alapismeretek
A tankonyha és üzem kapcsolódó helyiségei (raktárak, előkészítők, mosogatók) kialakításának szabályai, eszközei, berendezései,
felszerelései.
Konyhákon használt edények és kéziszerszámok.
Az élelmiszerek kiválasztása.
Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.
Az élelmiszerek előkészítése.
A zöldség és gyümölcsfélék összetétele és szezonális áttekintése.
A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése.

Malomipari termékek előkészítése.
Állati eredetű élelmiszerek előkészítése.
Az elkészítés műveletei.
Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú hőkezelés, füstölés.
Az elkészítés kiegészítő műveletei.
Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, bundázási eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek,
fűszerezés, ízesítés.
Befejező műveletek.
Az ételek készen tartása (hidegen, melegen), adagolás, tálalás, díszítés.
Saláták, öntetek, köretek
Saláták:
Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták.
Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek.
Köretek készítése:
Zöldségekből készíthető köretek főzéssel, gőzöléssel készíthető zöldségköretek, sütéssel készíthető zöldségköretek, párolással készíthető
zöldségköretek.
Burgonyából készíthető köretek:
Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek pároltburgonya – köretek.
Gabonafélékből készíthető köretek:
Főzéssel készíthető gabonaköretek, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek.
Tésztaköretek:
Főzéssel készíthető tésztaköretek, sütéssel készíthető tésztaköretek, párolással készíthető tésztaköretek, gőzöléssel készíthető
tésztaköretek.
Gyümölcsökből készíthető köretek:
Főzéssel készíthető gyümölcsköretek, sütéssel készíthető gyümölcsköretek, párolással készíthető gyümölcsköretek.
Vegyes köretek.
Főzelékek, levesek, levesbetétek
Főzelékek.
Levesek, levesbetétek.
Levesek.

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves)..
Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek)..
Levesbetétek.
Főzelékek.
Sűrített főzelékek.
Angolos főzelékek.
Franciás főzelékek.
Lengyeles főzelékek.
Különleges főzelékek.
A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Témakörök
Meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből készíthető ételek
Mártások, pecsenyelevek.
Meleg mártások:
Egyszerű meleg mártások.
Gyümölcsmártások.
Világos alapmártások.
Barnamártások.
Pecsenyelevek.
Meleg előételek:
Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, töltött előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb
készítmények)..
Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg előételek, sós omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt
tésztából készíthető meleg előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, fánkok, tekercsek).
Rizottók.
Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, egyéb készítmények).
Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart tojások, tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás,
töltött tojás).
Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények).
Meleg vegyes ízelítő.

Halakból, hidegvérűekből készíthető ételek:
Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek.
Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek.
Vándorhalakból készíthető ételek.
Hidegvérű állatokból készíthető ételek.
Házi szárnyasokból készíthető ételek
Házi szárnyasokból készíthető ételek.
Egészben sütéssel, töltéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Frissen sütéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Párolással készíthető háziszárnyas ételek.
Főzéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Vágóállatokból, vadakból készíthető ételek
Marhahúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Apróhúsból készíthető marhahús ételek.
Borjúhúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Sertéshúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Főzéssel készíthető ételek.
Belsőségekből készíthető ételek.
Bárány és ürühúsból készíthető ételek:

Egészben sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek.
Frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek.
Párolással készíthető bárány és ürühús ételek.
Vadhúsokból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Frissen sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Párolással készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Főzéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek
Éttermi meleg tészták és sós tésztaételek:
Gyúrt tészták:
Főtt tészták (egyszerű, burgonyás, túrós, gesztenyés).
Főtt-sült tészták (édes, sós).
Kevert tészták:
Palacsinták.
Galuskák.
Morzsafélék.
Egyéb kevert tészták.
Omlós tészták.
Rétesek.
Felvert tészták.
Vajastészták.
Égetett tészták.
Felfújtak, pudingok.
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Témakörök

Levesek, levesbetétek, meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből készíthető ételek
Levesek, levesbetétek.
Levesek.
Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves).
Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek).
Levesbetétek.
Mártások, pecsenyelevek.
Meleg mártások:
Egyszerű meleg mártások.
Gyümölcsmártások.
Világos alapmártások.
Barnamártások.
Pecsenyelevek.
Meleg előételek:
Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, töltött előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb
készítmények).
Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg előételek, sós omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt
tésztából készíthető meleg előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, fánkok, tekercsek).
Rizottók.
Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, egyéb készítmények).
Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart tojások, tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás,
töltött tojás).
Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények).
Meleg vegyes ízelítő.
Halakból, hidegvérűekből készíthető ételek:
Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek.
Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek.
Vándorhalakból készíthető ételek.
Hidegvérű állatokból készíthető ételek.

Házi szárnyasokból készíthető ételek
Házi szárnyasokból készíthető ételek.
Egészben sütéssel, töltéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Frissen sütéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Párolással készíthető háziszárnyas ételek.
Főzéssel készíthető háziszárnyas ételek.
Vágóállatokból, vadakból készíthető ételek
Marhahúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Apróhúsból készíthető marhahús ételek.
Borjúhúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Sertéshúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető ételek.
Frissen sütéssel készíthető ételek.
Párolással készíthető ételek.
Főzéssel készíthető ételek.
Belsőségekből készíthető ételek.
Bárány és ürühúsból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek.
Frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek.
Párolással készíthető bárány és ürühús ételek.
Vadhúsokból készíthető ételek:
Egészben sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Frissen sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Párolással készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).
Főzéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból).

Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek
Éttermi meleg tészták és sós tésztaételek:
Gyúrt tészták:
Főtt tészták (egyszerű, burgonyás, túrós, gesztenyés).
Főtt-sült tészták (édes, sós).
Kevert tészták:
Palacsinták.
Galuskák.
Morzsafélék.
Egyéb kevert tészták.
Omlós tészták.
Rétesek.
Felvert tészták.
Vajastészták.
Égetett tészták.
Felfújtak, pudingok.

34 521 06
HEGESZTŐ
SZAKKÉPESÍTÉS
A szakképzés jogi háttere:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet,
– a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06
A szakképesítés megnevezése: Hegesztő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra.
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák mérése után a képzés
megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt kiadó rendelet 3. számú mellékletében az 5.
Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására
vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat
– munkaterületet ellenőrizni
– előkészíteni a munkadarabot

–
–
–
–
–

beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket
elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat
elvégezni a hegesztést
önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után
betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza, amely kiegészül hegesztő
szimulátorral.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK:
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint –
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
a
modulzáró
megnevezése
száma
vizsgatevékenysége
10162-12
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati
Gépészeti munkabiztonság
10163-12
szóbeli
és környezetvédelem
A Hegesztés előkészítő és
10180-12
gyakorlati
befejező műveletei
11497-12
Foglalkoztatás I.
írásbeli
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12
Munkahelyi egészség és írásbeli
biztonság
11453-12
Bevontelektródás
kézi gyakorlati
ívhegesztő feladatok
11455-12
Fogyóelektródás védőgázas gyakorlati
ívhegesztő feladatok

vizsga

11456-12
11457-12

Gázhegesztő feladatok
gyakorlati
Volfrámelektródás védőgázas gyakorlati
ívhegesztő feladatok

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése bevontelektródás kézi ívhegesztő
eljárással
A vizsgafeladat ismertetése:
Végezze el a munkadarabok előkészítését, összeállítását és hegesztését!
1

Sarokvarrat,
lemez

2

Tompavarrat

cső

–

s = 3-5 mm
D = 50-80 PD
mm
s = 3-6 mm

PF

A vizsga akkor értékelhető, ha
a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál: lemez 300 mm, cső 125 mm,
sarokvarratnál 150 mm
a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél
bevontelektródás ívhegesztéssel mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell
egy- és többsoros hegesztéseknél.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése gázhegesztő eljárással
A vizsgafeladat ismertetése:
Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását és hegesztését!
1

Tompavarrat

s = 3-5 mm
HD = 50-80
L045
mm

Balra hegesztés

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése volfrámelektródás védőgázas (TIG )
ívhegesztő eljárással

A vizsgafeladat ismertetése:
Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását és hegesztését!
1

Tompavarrat

s = 1-5 mm
D = 50 mm

HL045

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő (MIG/MAG) eljárással
A vizsgafeladat ismertetése:
Végezze el a munkadarabok előkészítését, összeállítását és hegesztését!
1

Sarokvarrat,
lemez

2

Tompavarrat

cső

–

s = 3-5 mm
D = 50-80 PF
mm
s = 4-6 mm

PC

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett szerkezetek
A vizsgafeladat ismertetése:
Hegesztett termék előállításának ismertetése különböző hegesztési eljárásokkal, különös
tekintettel a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minősítésre is szolgálhatnak az
MSZ EN 287-1/MSZ EN ISO 9606 sorozat/ szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag
jelenléte esetén, aki az értékelést az MSZ EN ISO 5817 B, illetve C szinteknek megfelelően
végzi el a minősítési szabványban előírt vizsgálatok elvégeztetése után.

Eszköz és felszerelési jegyzék:
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
Gázhegesztő berendezés
Lángvágó berendezés
Ívhegesztő berendezés (eljárásonként)
Hegesztő készülékek (befogószerszámok)
Forgatók, pozicionálók
Kéziszerszámok (sarokcsiszoló, kalapácsok, drótkefe)
Speciális szerszámok és tartozékok
Mérőeszközök
Technológiai specifikus védőeszközök (védőfalak)
Egyéni védőeszközök (HBSZ és gyártó előírás szerint)
Környezetvédelmi eszközök (elszívó és szűrő egységek)
Hegesztést segítő eszközök (kerámia alátétek, rézgyám,
gyökvédő eszközök)
Modulzáró vizsga kötelező feladatai:
Hegesztési eljárások
A vizsga akkor értékelhető, ha
– a meghegesztendő varrat minimális hossza tompa varratnál 250 mm, sarokvarratnál 150 mm
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél
– bevontelektródás ívhegesztéssel mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni
kell egy- éstöbbsoros hegesztéseknél

– TIG és MIG/MAG hegesztésnél a 2-es és a 4-es feladat alumíniumhegesztés is
A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés vizsgálat
után az MSZ EN ISO 5817 szabvány D szintjének.
a.)

Bevontelektródás ívhegesztés

1

Sarokvarrat, T-kötés

s = 3-6 mm

PB

2

Sarokvarrat, T-kötés

s = 8-12 mm

PF

3

Sarokvarrat, cső – lemez

s = 3-6 mm
D = 50-80 mm

PF

4

Tompavarrat

s = 3-6 mm

PA

5

Tompavarrat

s = 3-6 mm

PE

6

Tompavarrat

s = 3-6 mm

PC

7

Tompavarrat

s = 3-6 mm
D = 50-80 mm

PC

8

Tompavarrat

s = 3-6 mm
D = 50-80 mm

PF

b.)

Gázhegesztés

1

Tompavarrat

s = 1-3 mm

PA

Balra hegesztés

2

Tompavarrat

s = 1-3 mm

PE

Balra hegesztés

3

Tompavarrat

s = 1-3 mm
D = 50-80 mm

PF

Balra hegesztés

4

Tompavarrat

s = 1-3 mm
D = 50-80 mm

PC

Balra hegesztés

5

Tompavarrat

s = 3-5 mm
D = 50-80 mm

H-L045

Jobbra hegesztés

c.)

Volfrámelektródás ívhegesztés TIG

1

Sarokvarrat, T-kötés

s = 1-3 mm

PB

2

Sarokvarrat, T-kötés

s = 1-3 mm

PF

3

Sarokvarrat, cső – lemez

s = 1-3 mm
D = 50- 80 mm

PD

4

Tompavarrat

s = 1-4 mm

PA

5

Tompavarrat

s = 1-4 mm

PF

6

Tompavarrat

s = 1-4 mm

PE

7

Tompavarrat

s = 1-5 mm
D > 50 mm

PC

8

Tompavarrat

s = 1-5 mm
D > 50 mm

PF

d.)

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok MIG/MAG

1

Sarokvarrat, T-kötés

s = 4-8 mm

PB

2

Sarokvarrat, T-kötés

s = 4-8 mm

PF

3

Sarokvarrat, cső- lemez

s = 3-5 mm
D = 50-80 mm

PD

4

Tompavarrat

s = 4-8 mm

PA

5

Tompavarrat

s = 4-8 mm

PF

6

Tompavarrat

s = 4-8 mm

PE

7

Tompavarrat

s = 3-6 mm
D > 100 mm

PC

8

Tompavarrat

s = 3-6 mm
D = 50-80 mm

PF

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodulok

10162-12
Gépészeti alapozó
feladatok

10163-12
Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

10180-12
A hegesztés
előkészítő és
befejező műveletei

1/9. évfolyam
Tantárgyak

Gépészeti alapozó
feladatok

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

Hegesztési alapgyakorlatok

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

ögy

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

1. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2. évfolyam
ögy

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

2

4

4

1

Elsősegélynyújtás
gyakorlat
Hegesztési
alapismeretek

ögy

3/11. évfolyam

2

Gépészeti alapozó
feladatok
gyakorlata

Munkavédelem

2/10. évfolyam

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül

1

1
1+0,5

1
2+1

2+1

2
3

1,5+2,5

1
3

3

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság
11453-12
Bevontelektródás
kézi ívhegesztő
feladatok
11455-12
Fogyóelektródás
védőgázas
ívhegesztő feladatok
11456-12
Gázhegesztő
feladatok
11457-12
Volfrámelektródás
védőgázas
ívhegesztő feladatok
Összes óra
Mindösszesen óra

Munkahelyi
egészség és
biztonság

0,5

0,5

Hegesztési
ismeretek I.

4

Hegesztési
gyakorlatok I.

3,5

3+1

4

Hegesztési
ismeretek II.

3+1

6

2

5,5

2

3

Hegesztési
gyakorlatok II.

7

Hegesztési
ismeretek III.

3

3

Hegesztési
gyakorlatok III.

7

Hegesztési
ismeretek IV.

8

2+0,5

2

Hegesztési
gyakorlatok IV.

7
4,5+0,5

10+2

14,5+2,5

9+2
140

14
23+2

7,5+0,5
140

15,5+2

23+2,5

8
12

19,5
31,5

8,5
160

23
31,5

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodul

1/9. évfolyam
e
gy
ögy
Gépészeti alapozó
feladatok

10162-12
Gépészeti alapozó
feladatok

10163-12
Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

Óraszám

Tantárgyak/témakörök

Műszaki dokumentációk
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsgálat
Fémek alakítása
Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata
Műszaki dokumentációk
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsgálat
Fémek alakítása
Alapszerelések végzése
Munkavédelem
Munkabiztonság
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Elsősegélynyújtás
gyakorlat
Az elsősegélynyújtás alapjai
Sérülések ellátása

Óraszám

2/10. évfolyam
e
gy
ögy

3/11. évfolyam
e
gy

Összesen

1. évfolyam
e
gy
ögy

2. évfolyam
e
gy

Összesen

72

72

72

72

18
18

18
18

18
18

18
18

18

18

18

18

18

18

18

18

144

144

144

144

18
18

18
18

18
18

18
18

36

36

36
36
36
18
9
9

36
36

36
36
36
18
9
9

36
36
36
36
18
9
9

140

140

36
18
9
9

160

36

36

36

36

36

16
20

16
20

16
20

16
20

10180-12
A hegesztés előkészítő
és befejező műveletei

11497-12
Foglalkoztatás I.

11499-12
Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi
egészség és biztonság

Hegesztési alapismeretek

54

108

162

72

31

103

Hegesztési alapismeretek
Hegesztési műveletek
Hegesztési feszültségek,
alakváltozások
Hegesztési
alapgyakorlatok
A hegesztés előkészítő
műveletei
A hegesztés befejező
műveletei
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs

27
27

36
36

63
63

36
18

16
15

52
33

36

36

18

Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség

18

108

108

124

340

108

93

201

54

81

62

197

81

48

129

54

27

62

197

27

45

72

62
10
10
24
18

62
10
10
24
18

62
10
10
24
18

62
10
10
24
18

15
4
4
4
3

15
4
4
4
3

15
4
4
4
3

15
4
4
4
3

Munkahelyi egészség és
biztonság

18

18

18

18

Munkavédelmi
alapismeretek

4

4

4

4

Munkahelyek kialakítása

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök biztonsága

11453-12
Bevontelektródás kézi
ívhegesztő feladatok

Munkakörnyezeti hatások

2

2

2

2

Munkavédelmi jogi
ismeretek

4

4

4

4

Hegesztési ismeretek I.

144

144

126

126

Termikus vágás, darabolás
Bevontelektródás kézi
ívhegesztés technológiája
Hegesztett kötések
vizsgálata
Hegesztési gyakorlatok I.
Termikus vágás, darabolás

36

36

36

36

72

72

54

54

36

36

36

36

Bevontelektródás kézi
ívhegesztés technológiája

11455-12
Fogyóelektródás
védőgázas ívhegesztő
feladatok

11456-12
Gázhegesztő feladatok

144
72

144
72

288
144

216
108

62
32

278
140

72

72

144

108

30

138

Hegesztési ismeretek II.

144

144

108

108

Termikus vágás, darabolás

48

48

36

36

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztés technológiája

48

48

36

36

48

48

36

36

Hegesztett kötések
vizsgálata
Hegesztési gyakorlatok II.
Termikus vágás, darabolás
Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztés technológiája
Hegesztési ismeretek III.
Termikus vágás, darabolás
Gázhegesztés technológiája
Hegesztett kötések
vizsgálata
Hegesztési gyakorlatok
III.
Termikus vágás, darabolás
Gázhegesztés technológiája

252
126

252
126

198
99

62
32

260
131

126

126

99

30

129

93
32
32

93
32
32

93
32
32

93
32
32

29

29

29

29

217

217

248

248

108
109

108
109

128
120

128
120

11457-12
Volfrámelektródás
védőgázas ívhegesztő
feladatok

Hegesztési ismeretek IV.
Termikus vágás, darabolás
Volfrámelektródás
védőgázas ívhegesztés
technológiája
Hegesztett kötések
vizsgálata
Hegesztési gyakorlatok
IV.
Termikus vágás, darabolás
Volfrámelektródás
védőgázas ívhegesztés
technológiája

Összesen:
Összesen:

180

432
612

140

396

Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya
Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

504
900

140

824 / 31,71%
1774 / 68,29%

77,5
27

77,5
27

62
22

62
22

27

27

22

22

23,5

18

18

18

248
806

217

217

248

248

108

108

128

128

109

109

120

120

558

2318

713

2110

2598

432
702
1134

160

263
976

695 / 30,6%
1575 / 69,4%

2270

A
10162-12 azonosító számú
Gépészeti alapozó feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10162-12 azonosító számú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Alapszerelések végzése

Fémek alakítása

Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Műszaki dokumentációk

Fémek alakítása

Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Gépészeti alapmérések

Műszaki dokumentációk

10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

Gépészeti alapmérések

Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata

Gépészeti alapozó feladatok

FELADATOK
Tanulmányozza és értelmezi a munka
tárgyára, céljára és a technológiára
vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az
általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket,
szerszámokat, mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat
készít, olvas, értelmez
Egyszerű alkatrészről szabadkézi
vázlatrajzokat készít, olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását,
az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket,
gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket,
védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció
alapján
Tanulmányozza és értelmezi az általános
gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Kiválasztja az általános, gépészeti célú
anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
Meghatározza a szükséges
anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontossági méréseket
végez általános eszközökkel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

Általános roncsolásos és roncsolásmentes
anyagvizsgálatokat végez
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló
alapeljárásokkal
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló
alapeljárásokkal
Képlékenyalakítást végez kézi
alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
eljárásokkal
Alapszerelési műveleteket végez, oldható
és nem oldható kötéseket készít
Korrózió elleni védőbevonatot készít
Közreműködik a minőségbiztosítási
feladatok megvalósításában
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat

X

X

X

X

X

X

X

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
Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések,
ábrázolási módok
Gépészeti műszaki rajzok olvasása,
értelmezése, készítése
Szabadkézi vázlatrajzok készítése
egyszerű alkatrészekről
Diagramok olvasása, értelmezése,
készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési,
karbantartási útmutatók használata
Mérési utasítások értelmezése
Mértékegységek
Ipari anyagok és tulajdonságaik
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az anyag
tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek,
könnyűfém ötvözetek, színesfém
ötvözetek
Műszaki mérés eszközei, hosszméretek,
szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság mérése és
ellenőrzése
Anyagvizsgálatok
Képlékenyalakítás
Forgácsolási alapfogalmak, műveletek,
technológiák
Kézi és gépi forgácsolás technológiája,
eszközei
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei,
szerszámai
Érintésvédelmi alapismeretek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Szerszámok, kézi kisgépek biztonságos
használata
Gépüzemeltetés, anyagmozgatás
munkabiztonsági szabályai
Hegesztési alapismeretek, hegesztő
berendezések és eszközök
Ívhegesztés, gázhegesztés és lángvágás
Korrózióvédelem alapeljárásai és
eszközei

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Szabálykövetés
Irányíthatóság
Határozottság
Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépészeti rajz olvasása, értelmezés,
alkatrészrajz készítése, szabadkézi
X
vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása,
X
értelmezése, műszaki táblázatok kezelése
Gépipari mérőeszközök használata,
fémmegmunkáló kéziszerszámok és
X
X
kisgépek használata
Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek
X
használata
Alaphegesztési eljárások
X
X
berendezéseinek, eszközeinek használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
X
X
X
X
Önállóság

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lényegfelismerés (lényeglátás)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigyázatosság

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Gépészeti alapozó feladatok tantárgy

72 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

1.1. A tantárgy tanításának célja
A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a
tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a
gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka világának,
ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti
eszközök működésének a megértésére.
A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a
törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak
döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
1.3. Témakörök és elemeik
1.3.1. Műszaki dokumentációk
18 óra
Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma.
Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és
tartalmi követelményei.
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások.
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás.
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés.
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon.
Összeállítási és részletrajzok.
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma.
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások.
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások.
Tűrés, illesztés.
Felületi minőség.
Jelképes ábrázolások.
A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok.
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk.
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv.
Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek.
Technológiai sorrend fogalma, tartalma.
1.3.2. Gépészeti alapmérések
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Mértékegységek.
Műszaki mérés eszközeinek ismerete.
Hosszméretek mérése és ellenőrzése.
Szögek mérése és ellenőrzése.

18óra

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése.
Mérési utasítás.
Mérési pontosság.
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése.
Mérési alapfogalmak, mérési hibák.
Műszerhibák.
Mérési jellemzők.
Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel.
Mérőeszközök.
Hossz- és szögmérő eszközök.
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk.
Külső 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, fajtái, tartalma.
1.3.3. Anyagismeret, anyagvizsgálat
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai.
Anyagszerkezet-tani alapismeretek.
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik.
Ötvözők hatása.
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei.
Kiválasztás szempontjai.
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok.
Könnyűfémek.
Nehézfémek.
Szinterelt szerkezeti anyagok.
Műanyagok.
Segédanyagok.
Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk.
Hőkezelő eljárások.
Hőkezelési hibák.
Jellegzetes hibák.
Anyaghibák.
Öntési hibák.
Hegesztési hibák.
Forgácsolás során képződő hibák.
Köszörülési hibák.
Képlékeny alakítás okozta hibák.
Kifáradás.
Korrózió
Hibakimutatás lehetőségei.
Anyagvizsgálati módok.
Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok).
Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat.
Technológiai próbák.

18 óra

Szakítóvizsgálat
Hajlítóvizsgálat.
Csövek gyűrűtágító vizsgálata.
Lapító vizsgálat.
Törésvizsgálat.
Ütővizsgálat.
Keménységmérés
Metallográfiai vizsgálat.
Endoszkópos vizsgálat.
Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat.
Mágnesezhető poros repedésvizsgálat.
Ultrahangos repedésvizsgálat.
Radiográfiai vizsgálat.
1.3.4. Fémek alakítása
18 óra
Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,
süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás).
Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott gépek,
eszközök, szerszámok.
Lemezhajlítás.
Peremezés.
Domborítás, ívelés.
A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos anyagok.
Alkatrészek illesztése.
Illesztés reszeléssel.
Hántoló szerszámok, eszközök.
Lemezalkatrész készítése.
Sík és ívelt felületek hántolása.
A dörzsárazás szerszámai és művelete.
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése.
Illesztés dörzsárazással.
Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek.
Illesztés csiszolással.
Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok.
Gépi forgácsolás szerszámai.
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei.
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai.
Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai.
Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai.
Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai.
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
1.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

tanulói

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
konszignációs rajz értelmezése
konszignációs rajz készítése leírásból
konszignációs rajz készítés tárgyról
konszignációs rajz kiegészítés
konszignációs rajz elemzés, hibakeresés

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x
x
x

-

x

x

x
x
x
x

-

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.5.
5.6.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása

x

-

x
x

-

x
x
x

-

x
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.
2. Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata

§ (2) a) pontja szerinti

144 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és
gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, anyagminőségek,
megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok módját.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
2.3. Témakörök és elemeik
2.3.1. Műszaki dokumentációk
18 óra
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás.
Szerelési-, karbantartási utasítások.
Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok.
Pályázatok formai, tartalmi követelményei.
Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése.
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása.
Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása.
Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki tartalmának
figyelembevételével.
Különféle szabványok megismerése, alkalmazása.
Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai.
Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek nyilvántartása.
Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása.
Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész nyersmérete,
megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, állásidő.
Javítási jegyzőkönyvek.
Elektronikus dokumentációk.
Fájlformátumok, kiterjesztések.

Szövegszerkesztési alapismeretek.
Képfelbontás, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete.
2.3.2. Gépészeti alapmérések
18 óra
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.
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, mérése
ellenőrzése.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez.
2.3.3. Anyagismeret, anyagvizsgálat
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok)
Roncsolásos anyagvizsgálatok
Keménység vizsgálat.
Keménységmérő eljárások.
Mikro-keménységmérés.
Keménységmérés meleg állapotban.
Dinamikus keménységmérések.
Rugalmas utóhatás
Rugalmas alakváltozás.
Kúszás és relaxáció.
Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe.
Frekvencia befolyása a kifáradásra.
Fárasztó gépek.
Melegalakíthatósági technológiai próbák.
Hidegalakíthatósági technológiai próbák.
Nyomóvizsgálat.
Hajlítóvizsgálat.
Csavaróvizsgálat.
Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat.
Vegyi összetétel vizsgálata.
Korróziós vizsgálatok.
Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás.
Hőtechnikai tulajdonságok.
Villamos vezetőképesség mérése.
Mágneses tulajdonság vizsgálata.
Fémek és ötvözetek tulajdonságai.
A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira.
Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira.

36 óra

Hőkezelések csoportosítása.
2.3.4. Fémek alakítása
36 óra
Előrajzolással szembeni követelmények.
Az előrajzolás lépései.
Az előrajzolás szerszámai, eszközei.
Mérő és ellenőrző eszközök.
A felületszínezés lehetőségei.
A térbeli előrajzolás eszközei.
Az előrajzolás folyamata.
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai.
Síkbeli és térbeli előrajzolás.
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megválasztása adott feladat elvégzéséhez.
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása.
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés,
fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás).
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.
Alkatrészek illesztése.
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.
Palástfelület, homlokfelület esztergálás.
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás).
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás).
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés).
2.3.5. Alapszerelések végzése
Oldható kötések készítése
Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem mázolással, lakkozással

36 óra

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
2.5. A tantárgy
tevékenységformák

elsajátítása

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

2.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

szerepjáték
házi feladat

1.10.
1.11.

x
x

-

2.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
konszignációs rajz értelmezése
konszignációs rajz készítése leírásból
konszignációs rajz készítés tárgyról
konszignációs rajz kiegészítés
konszignációs rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

x
x
x
x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x
x

-

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.

§ (2) a) pontja szerinti

A
10163-12 azonosító számú
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10163-12 azonosító számú, Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Sérülések ellátása

X

Elsősegélynyújtás
gyakorlat
Az elsősegélynyújtás
alapjai

Környezetvédelem

FELADATOK
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelésijavítási technológiára vonatkozó előírásokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek
megfelelően alakítja ki
Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására
vonatkozó szabályokat
Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos
események kivizsgálásában
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

Tűzvédelem

10163-12
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

Munkabiztonság

Munkavédelem

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok
A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei
A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
A gépek, berendezések, szerszámok használati és kezelési utasításai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Egyéni és kollektív védelmi módok
Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése
Elsősegély-nyújtási ismeretek
Munkavégzés szabályai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Információforrások kezelése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések
értelmezése
Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata
Elsősegélynyújtás
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Határozottság

X

X

X

X

X

Felelősségtudat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság

Irányítási készség

X

X

X

X

X

Figyelem-összpontosítás

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigyázatosság

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

3. Munkavédelem tantárgy

36 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

3.1.A tantárgy tanításának célja
A Munkavédelem tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók
munkavégzésének kialakítását és önálló gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a
tanulókat a munka világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének
megértésére.
3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
3.3. Témakörök és elemeik
3.3.1. Munkabiztonság
A baleset és a munkahelyi baleset fogalma
A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái
Veszélyforrások kialakulása
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények
A munkavédelmi oktatás dokumentálása
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatértékelés
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések
A munkavégzés fizikai ártalmai
Zaj- és rezgésvédelem
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény
A színek kialakítása
A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Egyéni és kollektív védelem
Munkaegészségügy
Kockázatbecslés.
Kockázatértékelés.
Időszakos biztonsági felülvizsgálat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozgástér biztosítása.
Elkerítés, lefedés.
Tároló helyek kialakítása.
Munkahely padlózata.

18 óra

3.3.2. Tűzvédelem
Általános tűzvédelmi ismeretek.
Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyes anyagok tárolása.
Tűzveszélyes anyagok szállítása.
Tűzveszélyes anyagok dokumentálása.
Az égés feltételei, az anyagok éghetősége.
Tűzveszélyes tevékenységek.
Tűzvédelmi szabályzat.
A tűzjelzés.
Teendők tűz esetén.
Veszélyességi övezet.
Áramtalanítás.
Tűzoltás módjai.
Tűzoltó eszközök.
Tűzoltó eszközök tárolása beltérben.
Tűzoltó eszközök tárolása kültereken.
Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Oltóhatás
Tűzmegelőzés
Tűzjelzés
Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai.
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai.
Műszaki mentés.
Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése.
Hő és füstelvezető berendezések.
Jelzőtáblák.
Feliratok.
Irányfények.
Tűzgátló nyílászárók.
Tűzvédő festékek.
Dokumentációk.

9 óra

3.3.3. Környezetvédelem
A környezetvédelem területei.
Természetvédelem.
Vízszennyezés vízforrások.
A levegő jellemzői, a levegőszennyezés.
Globális felmelegedés és hatása a földi életre.
Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása.
Hulladékgyűjtő szigetek.
Gyűjtőhelyek kialakítása.
Veszélyes hulladékok tárolása.

9 óra

Veszélyes hulladékok begyűjtése.
Veszélyes hulladékok feldolgozása.
Hulladékok feldolgozása.
Hulladékok újrahasznosítása.
Hulladékok végleges elhelyezése.
Hulladékok lebomlása.
Az ipar hatása környezetre.
Megújuló energiaforrások.
Levegőszennyezés.
Zajszennyezés.
Hőszennyezés.
Fényszennyezés.
Talajszennyezés.
Nehézfémek.
Vízszennyezés.
Szennyvízkezelés
Környezetszennyezés egészségi hatásai.
Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok.
Fontosabb Európai Uniós jogszabályok.
Fémiparban keletkező szennyezőanyagok.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása.
Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése.
Az épített környezet védelme.
Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
3.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.5.
5.6.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
konszignációs rajz értelmezése
konszignációs rajz készítése leírásból
konszignációs rajz készítés tárgyról
konszignációs rajz kiegészítés
konszignációs rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x
x
x

-

x

x

x
x
x
x

-

x

-

x
x

-

x
x
x

-

x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”

4. Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy

36 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

4.1. A tantárgy tanításának célja
Az Elsősegélynyújtás tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül is
a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és
legyenek képesek az elsősegély-nyújtási teendők ellátására.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Munkavédelem elméleti tantárgyra.
4.3. Témakörök és elemeik
4.3.1. Az elsősegélynyújtás alapjai
Mentőhívás módja.
Teendők a baleset helyszínén.
Elsősegély nyújtásának korlátai.
A baleseti helyszín biztosítása.
Vérkeringés, légzés vizsgálata.
Heimlich-féle műfogás.
Rautek-féle műfogás.
Elsősegélynyújtás vérzések esetén.
Életveszély elhárítása.
Újraélesztés.
Mellkasnyomás technikája
Légútbiztosítás lehetőségei.
Légút akadálymentesítése.
Lélegeztetés.
Fizikális vizsgálat.
Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása.
Az eszméletlenség veszélyei.
A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.
Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből.
Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása.
Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása.
Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása.
Végtagtörések.
Hasi sérülések.
Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása.
Áramütés veszélyei.
Áramütött személy megközelítése.
Áramtalanítás.
Áramütött személy ellátása.
Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása.
Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása.
Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása.
Leggyakrabban előforduló mérgezések.
Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása.

16 óra

Rosszullétek.
Ájulás tünetei, ellátása.
Epilepsziás roham tünetei, ellátása.
Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása.
Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása.
4.3.2. Sérülések ellátása
20 óra
Sebellátás.
Hajszáleres vérzés.
Visszeres vérzés.
Ütőeres vérzés.
Belső vérzések és veszélyei.
Orrvérzés, ellátása.
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkoholmérgezés.
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés.
Fektetési módok.
Idegen test szemben, orrban, fülben.
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén.
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén.
Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei
Az eszméletlenség ellátása.
A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek.
A sokk fogalma és formái.
A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek.
Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja.
A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok).
A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai.
A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek.
A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja.
A belgyógyászati balesetek (áramütés).
A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

szerepjáték
házi feladat

1.10.
1.11.

x
x

-

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
konszignációs rajz értelmezése
konszignációs rajz készítése leírásból
konszignációs rajz készítés tárgyról
konszignációs rajz kiegészítés
konszignációs rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

x
x
x
x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x
x

-

x
x
x

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

A
10180-12 azonosító számú
A hegesztés előkészítő és befejező műveletei
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10180-12 azonosító számú, A hegesztés előkészítő és befejező műveletei megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

A hegesztés
befejező műveletei

A hegesztés
előkészítő műveletei

Hegesztési
alapgyakorlatok

Hegesztési feszültségek,
alakváltozások

Hegesztési műveletek

10180-12
A hegesztés előkészítő és befejező műveletei

Hegesztési alapismeretek

Hegesztési
alapismeretek

FELADATOK
Azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait

X

Betartja és betartatja a magasban végzett munkák
speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait
Szemrevételezi a munkaterületet
Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására
Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét és
szivárgásellenőrzést végez
Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi,
tűzvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét
Betartja a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat)
előírásait
Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban
meghatározott műveleteket
Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve
huzalt
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést
végez
WPS alapján beazonosítja az anyagokat
Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás,
vízcsöpögés stb.)
Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést
Beállítja a WPS szerinti paramétereket
Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Megtisztítja a felületet
Termikus vágásokat végez
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint
Folyamatos minőségellenőrzést végez
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos
elhelyezéséről
Letakarítja a munkaterületet
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű
tárolásáról, kezeléséről
Felhegeszti a kifutólemezeket
Eltávolítja a salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés
esetén

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

Fűzővarrattal összeállítja a munkadarabot
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket

X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
Ábrázolási módok
Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési varratok
alap és kiegészítőjelei
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése
Hegesztéssel kapcsolatos szabványok használata
A hegesztésnél használt anyagok, segédanyagok
Az anyagok tulajdonságai
A fémes anyagok rendszerezése
Fémtani alapismeretek
Az ötvöző anyagok hatása a hegeszthetőségre
Hegesztőgázok
A gázhegesztés hozaganyagai
A bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
Anyagvizsgálatok
Hegesztő eszközök, szerszámok, gépek, berendezések
Varrat mérőeszközök használata
A gázhegesztő-berendezések kezelése
Az ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése
Hegesztési technológiák
Az anyagok előkészítése hegesztéshez
Hegesztési utasítás szerinti élkiképzés
A hegesztőláng használata
A kötések hibáinak, eltéréseinek feltárása
A gázhegesztés biztonságtechnikája
Az ívhegesztés biztonságtechnikája
A gázhegesztés környezetkárosító hatása
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása
Tűzoltó berendezések, eszközök
A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
A munkavégzés szabályai

X

X

X

X

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

X
X
X

X

X
X
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
Hegesztési jelképek értelmezése
Termikus vágás berendezéseinek, eszközeinek használata

X
X

X
X

Gázhegesztés berendezéseinek, eszközeinek használata

X

X

Ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek használata

X

X

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság

X

X

X

X

X

Önállóság

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kézügyesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság

X

X

Közérthetőség

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés

X

A környezet tisztántartása

X

X
X

X

5. Hegesztési alapismeretek tantárgy

162 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

5.1. A tantárgy tanításának célja
A gáz- és ívhegesztés alapfogalmainak elsajátítása, a hegesztés előkészítő és befejező
műveleteinek megismerése. A hegesztéshez használt alap-, hozag- és segédanyagok
fajtáinak, kiválasztási szempontjainak meghatározásához szükséges ismeretek átadása.
Információforrások kezelése WPS alapján. A HBSZ tartalmának értelmezése. A
hegesztésből adódó hibák felismerése, elkerülése.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
5.3. Témakörök és elemeik
5.3.1. Hegesztési alapismeretek
Hegesztés feltételei.
Hegesztés fogalma.
Hegesztési alapfogalmak.
Hegesztési eljárások csoportosítása.
Hegesztés eszközei, berendezései és védőfelszerelései.
Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) felépítése tartalma, értelmezése.
Fémek hegeszthetősége.
Hegesztési helyzetek értelmezése.
Varratképzési ismeretek az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján.
Hegesztés rajzi jelölése, alap és kiegészítő jelek.
Hegesztés hő és fémtani folyamata.
Hegesztőt és környezetét érő hatások, terhelések.
Munka és környezetvédelmi előírások.

63 óra

5.3.2. Hegesztési műveletek
Szerkezeti anyagok főbb típusai és nemzetközi jelölésük.
Felületek előkészítése, tisztítása.
Daraboló eljárások.
Munkavégzés szabályai.
Alkatrészek összeállítása, készülékek használata.
Munkaterület kialakítása.
Hegesztő berendezések üzembe helyezése.
Hegesztés hozag- és segédanyagai.
Hegesztés berendezéseinek, eszközeinek biztonságos kezelése.
Hegesztési él előkészítése.
Termikus vágási eljárások.
Hegesztési eltérések csoportba sorolása.
Hegesztet kötések roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatainak ismerete.
A hegesztett kötések minőségi követelményei.

63 óra

5.3.3. Hegesztési feszültségek, alakváltozások
A hegesztési feszültségek és alakváltozások kialakulása.

36 óra

Hegesztési hő hatása az alakváltozásra.
A hegesztési feszültségek és alakváltozások csökkentésének lehetőségei.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
5.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.5.
5.6.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
konszignációs rajz értelmezése
konszignációs rajz készítése leírásból
konszignációs rajz készítés tárgyról
konszignációs rajz kiegészítés
konszignációs rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása

x
x

-

x

x

x
x
x
x
x

-

x
x

-

x
x
x

-

x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.
6. Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy

-

§ (2) a) pontja szerinti

340 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

6.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókkal a biztonságos munkavégzés feltételeit.
A hegesztés előkészítő és befejező műveleteihez szükséges gépek, berendezések,
szerszámok használatának begyakoroltatása, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való
nevelés. WPS utasításainak készség szintű értelmezése, alkalmazása.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Hegesztési alapismeretek elméleti tantárgyra.
6.3. Témakörök és elemeik
6.3.1. A hegesztés előkészítő műveletei
197 óra
Munkaterület szemrevételezése.
Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására.
Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek).
Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi
eszközök meglétét.
Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve huzalt.
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést végez.
WPS alapján beazonosítja az anyagokat.

Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés).
Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést.
Beállítja a WPS szerinti paramétereket.
Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait.
Megtisztítja a felületet.
Felhegeszti a kifutólemezeket.
Fűzővarrattal munkadarabot összeállít.
Palackcserét végez.
6.3.2. A hegesztés befejező műveletei
Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket.
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot.
Megtisztítja a felületet.
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint.
Folyamatos minőségellenőrzést végez.
Üzemen kívül helyezi a hegesztő berendezést HBSZ szerint.
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséről.
Letakarítja a munkaterületet.
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról.
Salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés esetén eltávolít.
Segédelemeket és a kifutólemezeket eltávolít.

197 óra

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
6.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
konszignációs rajz értelmezése
konszignációs rajz készítése leírásból
konszignációs rajz készítés tárgyról
konszignációs rajz kiegészítés
konszignációs rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

x
x
x
x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x
x

-

x
x
x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.

§ (2) a) pontja szerinti

A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A
11497-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
I.
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Nyelvtani
rendszerezés II.

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)

x

x

x

x

egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt

x

x

x

x

Munkavállalói
szókincs

Nyelvtani
rendszerezés I.

11497-12
Foglalkoztatás I.

Nyelvi
készségfejlesztés

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés
melletti munkát végez
SZAKMAI ISMERETEK

x

Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Egyszerű
nyelven

formanyomtatványok

kitöltése

idegen

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett
egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás egyszerű mondatokban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

x

7. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai
irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
7.3. Témakörök
7.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
10 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó
igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az
állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban történő válaszok
megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés
során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen
nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli
feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre
egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni.
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes
és pontos használata révén fog megvalósulni.
7.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen
idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja
fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a
3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a
diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgatás során.
7.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória fejlesztése
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegennyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés
és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön
keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv
struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz,
hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai
és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása
során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
7.3.4. Munkavállalói szókincs
18 óra
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör elsajátítása
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, megfelelő
nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai
vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat
tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú feladatmegoldás

x
x
x
x
x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.3.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

x

x

x
x
x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11499-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
II.
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12
Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerő-piaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógép-használat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség

x

Határozottság

x

x

x

x

Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

8. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
8.3. Témakörök
8.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás),
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség,
munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében
végzett diákmunka, önkéntes munka.
8.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai,
elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
8.3.3. Álláskeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat

az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
8.3.4. Munkanélküliség
3 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói;
nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által
nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

x
x
x
x
x

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

x
x

x
x
x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

§ (2) a) pontja szerinti

A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés személyi
feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
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 tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános 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
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Szabálykövetés

x

x
x

x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
x
x

x
x
x

x

x

9. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

9.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet
kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni
védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom-meghatározásai.
9.3.2. Munkahelyek kialakítása
4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők,
veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések,
feliratok,
biztonsági
szín-és
alakjelek.
Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
9.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
9.3.4. Munkaeszközök biztonsága
2 óra
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi
nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
9.3.5. Munkakörnyezeti hatások
2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók
részvételének jelentősége
9.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek

4 óra

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelménye normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

2.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

2.1.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

módszer neve
1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

felszerelések
Szakkönyvek, munkavédelmi
tárgyú jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.

§ (2) a) pontja szerinti

A
11453 - 12 azonosító számú
Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11453-12 azonosító számú, Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

X

Bevontelektródás kézi
ívhegesztés technológiája

X

Hegesztési
gyakorlatok I.
Termikus vágás, darabolás

Hegesztett kötések vizsgálata

11453-12
Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

Bevontelektródás kézi
ívhegesztés technológiája

Termikus vágás, darabolás

Hegesztési ismeretek I.

FELADATOK
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát

X

X

X

Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben

X

X

Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító
segédelemeket

X

X

Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján
az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot

X

WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosít

X

X

WPS alapján segédanyagokat beazonosít és
összekészít

X

X

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a
hegesztéshez szükséges védőeszközöket

X

X

X

X

X

X

WPS szerinti próbahegesztést végez

X

X

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

X

X

X

X

Eljárásnak megfelelő hegesztő berendezést választ
Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint

X

X

X

X

Polaritást és a paramétereket beállít

X

X

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

X

X

Szárítási naplót vezet, elektródát szárít

X

X

Termikus vágáshoz paramétereket beállít,
hevítő/éghető gáz- és az oxigénellátást biztosít

X

X

Palackcserét végez

X

X

Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést

X

X

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a vágáshoz
szükséges védőeszközöket

X

X

Termikus vágást végez

X

X

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

X

Leszedi a maradék anyagot

X

X

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a gázmennyiséget
beállítja

X

X

X

X

X

X

Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít

X

X

Ellenőrzi a beszállási engedély meglétét

X

X

Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi
ívhegesztéssel

X

X

Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok
végrehajtását

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
X

A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése

X

A Gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

X

X

X

X

A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantartási
utasítás használata

X

X

X

X

X

X

X

X

Anyagok, segédanyagok értelmezése, használata
Az ötvöző-anyagok hatása a hegeszthetőségre
A bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai

X

X

X

X

X

Varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

X

X

Hegesztőgázok használata

X

X

Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai

X

X

Gázhegesztő-berendezések és kezelésük

X

X

Bevont elektródás kézi ívhegesztő berendezései és
kezelésük

X

A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

X

A gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

X

A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

X

Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük

X
X

X

X

X

X
X

X

Az ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

X

X

A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

X

X

Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük

X

X
X

Hegesztés-technológiák

X

A lángvágás technológiája

X

A plazmavágás technológiája

X

X

Egyéb vágási technológiák

X

X

A vágott felület hibái, eltérései

X

A hegesztő-berendezések használata

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Varratképzési ismeretek alkalmazása az MSZ EN ISO
6947 szerinti szabvány alapján

x

A varratmérő és ellenőrzőeszközök használata
A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek
értelmezése

x

x

A hegesztőeljárások berendezésinek, eszközeinek
ismerete

x

x

A hegesztési biztonsági szabályzat alkalmazása

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás

X

X

X

X

X

Önállóság

X

X

X

X

X

Kézügyesség

X

X

X

X

X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság

X

X

X

X

X

Közérthetőség

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

X

X

X

A környezet tisztántartása

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigyázatosság

X

X

X

X

X

10. Hegesztési ismeretek I. tantárgy

144 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

10.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.
A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és
fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a tanulókat
a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és összefüggéseinek,
valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a megértésére. A tantárgy
segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra.
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
10.3. Témakörök és elemeik
10.3.1. Termikus vágás, darabolás
36 óra
Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata.
Termikus vágás típusainak csoportosítása.
Termikus megmunkálási technológiák.
Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése,
szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete.
Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák
felismerése, vizsgálata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei.
Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi
eszközök jellemzői, általános ismeretek.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.
10.3.2. Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája
72 óra
Az elektróda és az elektródabevonat fogalma.
Elektródabevonat típusai, összehasonlításuk (vasoxidos, vas-mangánoxidos, rutilos,
cellulóz típusú bevonatok, bázikus elektródok).
Elektródabevonat szerepe, feladatai (ömledékvédelem, ívstabilitás biztosítása, varratfém
dezoxidálás, denitrálás, ötvözés, salakképzés, kihozatalnövelés).
Elektródabevonat helyes kiválasztásának elsajátítása.
Bevontelektródák nemzetközi jelölése.
Fémtani alapismeretek.
Fémes anyagok rendszerezése.
Bevontelektródás kézi ívhegesztés elvének, fázisainak ismerete
Hegesztőív keltése és fenntartása.
Hegesztéshez szükséges polaritás megválasztása.

Hegesztőív mágneses hatása.
Anyagátmenetre ható erők meghatározása.
Hegesztési paraméterek meghatározása.
Hegesztő áramforrások és adattáblájának jellemzői (transzformátorok, hegesztő
egyenirányító, inverter, hegesztő generátor).
Bevontelektródás kézi ívhegesztő áramforrás jelleggörbéje.
Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája.
Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök megismerése (kesztyű,
kötény, lábszárvédő, tüzifogó).
Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok megismerése (salakverő
kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök).
Bevontelektródás kézi ívhegesztő berendezések felépítése (áramforrások, hegesztéshez
szükséges kábelek és csatlakozóik, saruk, szorítók, elektródafogók, egyéb eszközök,
hegesztőelektródák).
Bevontelektródás kézi ívhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezésének
elmélete.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján.
Felrakó hegesztés technológiája.
Az elektróda tartása, vezetése.
Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) ismerete.
Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem.
10.3.3. Hegesztett kötések vizsgálata
36 óra
Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- és
mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák).
Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok
összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki
hibák).
Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat,
keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat).
Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés,
folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat).
Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme).
Minőségellenőrzési szempontok.
Gyártási utasítások értelmezése.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Szabványok használata.
Gyártási utasítások értelmezése.
Mérőeszközök használata.
Hibajavítások végzésének ismerete.
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

10.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében

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.
2.7.
3.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x
x
x

-

x

-

3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x

-

x

-

x
x

-

10.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.
11. Hegesztési gyakorlatok I. tantárgy

§ (2) a) pontja szerinti

288 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

11.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a műszaki
dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai
rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye.
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek I. elméleti tantárgyra.
11.3. Témakörök és elemeik
11.3.1. Termikus vágás, darabolás
144 óra
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.
Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata,
karbantartása.
Termikus vágási eljárások végrehajtása.
Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata.
WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása.
WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok.
Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása.
Lemezterv készítése.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiválasztása és használata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása.
11.3.2. Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája
Az elektróda bevonatok megkülönböztetése, felismerése.
Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt.

144 óra

Megfelelő hegesztőgép kiválasztása.
Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű,
kötény, lábszárvédő, tüzifogó).
Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő
kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök).
Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása.
Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantartása, gépkönyvek ismerete, használata.
Hegesztési paraméterek meghatározása.
Megfelelő elektródabevonat kiválasztása az adott feladathoz.
Szükség esetén az elektróda szárítása, szárítási napló vezetése.
Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok.
Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása.
Hegesztési sorrendterv készítése.
Hegesztés végrehajtása (él előkészítés, varratok készítése, elektródavezetés).
Az ívhegesztés ömlesztőfolyamatának gyakorlása.
Hegesztőív keltése és fenntartása a hegesztés során.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban (vízszintes,
függőleges és fej feletti pozíciókban).
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti hegesztési feladatok.
A felülettisztaság WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti ellenőrzése.
Egyrétegű és többrétegű varratok készítése.
Tompavarratok, sarokvarratok készítése, csövek hegesztése.
Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása.
Elektróda ívhúzása, tartása és vezetése.
Fémes anyagok rendszerezése, megkülönböztetése, használata.
Acélok, egyéb fémek hegeszthetőségi gyakorlata.
Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata.
Hegesztési eltérések javítása.
Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok elvégzése).
Munkavégzés befejezési rendjének betartása.
Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése,
elvégzése és minősítése során.
Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása.
Zaj, és hőhatás elleni védelem.
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
11.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

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

x

-

x
x
x
x
x
x
x
x

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Bevontelektródás kézi ívhegesztő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x
x
x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

-

x

5.
5.1.
5.2.
5.3.

alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

-

x

-

x

-

11.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.

§ (2) a) pontja szerinti

A
11455 - 12 azonosító számú
A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11455-12 azonosító számú, Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

Fogyóelektródás kézi ívhegesztés
technológiája

x

x

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait

x

x

Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító
segédelemeket
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás)
alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot

x

x

x

x

WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosít
WPS alapján segédanyagokat beazonosít és
összekészít

x

x

x

x

11455-12
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Termikus vágás, darabolás

Ellenőrzi az összeállítás pontosságát

Termikus vágás, darabolás

Hegesztett kötések vizsgálata

Hegesztési
gyakorlatok II.

Fogyóelektródás kézi ívhegesztés
technológiája

Hegesztési ismeretek II.

FELADATOK

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a
hegesztéshez szükséges védőeszközöket

x

x

x

x

x

x

x

x

WPS szerinti próbahegesztést végez

x

x

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

x

x

Eljárásnak megfelelő hegesztő berendezést választ

x

x

Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint

x

x

x

x

Polaritást és a paramétereket beállít

x

x

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

x

x

Termikus vágáshoz paramétereket beállít,
hevítő/éghető gáz- és az oxigénellátást biztosít

x

Palackcserét végez

x

Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a vágáshoz
szükséges védőeszközöket

x

x

Termikus vágást végez

x

x

x
x

x

x

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

x

Leszedi a maradék anyagot

x

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a
gázmennyiséget beállítja

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít

x

x

Hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztéssel

x

x

Ellenőrzi a beszállási engedély meglétét

x

x

Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok
végrehajtását

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
x

A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése

x

A Gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

x

x

x

A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantartási
utasítás használata

x

x

x

x

x

x

x

x

Anyagok, segédanyagok értelmezése, használata

x

Az ötvöző-anyagok hatása a hegeszthetőségre

x

A bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
x

Varratmérő és ellenőrzőeszközök használata
Hegesztőgázok használata

x

x

x

x
x

x

A gázhegesztés hozaganyagai
A volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés
hozaganyagai
A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés
hozaganyagai
Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai
Gázhegesztő-berendezések és kezelésük

x

x

x

x

x

x

x

x

Bevont elektródás kézi ívhegesztő berendezései és
kezelésük
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
berendezései és kezelésük
A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

A gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

A fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei,
berendezései és kezelésük
A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

x

x

x

Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései
és kezelésük

x
x

x

Az ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x
x

Hegesztés-technológiák

x

A lángvágás technológiája

x

A plazmavágás technológiája

x

x

Egyéb vágási technológiák

x

x

A vágott felület hibái, eltérései

x

A hegesztő-berendezések használata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A lángforrasztás eszközei, berendezései
Termikus szórás
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Varratképzési ismeretek alkalmazása az MSZ EN
ISO 6947 szerinti szabvány alapján

x

A varratmérő és ellenőrzőeszközök használata
A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek
értelmezése

x

x

A hegesztőeljárások berendezésinek, eszközeinek
ismerete

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

Kézügyesség

x

x

x

x

x

A hegesztési biztonsági szabályzat alkalmazása

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság

x

x

x

x

x

Közérthetőség

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

A környezet tisztántartása

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

x

12. Hegesztési ismeretek II. tantárgy

144 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

12.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.
A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és
fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a tanulókat
a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és összefüggéseinek,
valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a megértésére. A tantárgy
segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
12.3. Témakörök és elemeik
12.3.1. Termikus vágás, darabolás
48 óra
Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata.
Termikus vágás típusainak csoportosítása.
Termikus megmunkálási technológiák.
Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése,
szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete.
Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák
felismerése, vizsgálata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei.
Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi
eszközök jellemzői, általános ismeretek.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.
12.3.2. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája
Az elektróda fogalma, típusai.
Fémtani alapismeretek.
Fémes anyagok rendszerezése.
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik.
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik.
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik.
Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre.
A hegesztett kötések felépítése.
Hegesztéshez szükséges polaritás megválasztása.
Hegesztőív mágneses hatása.
Anyagátmenetre ható erők meghatározása.
Hegesztési paraméterek meghatározása.

48 óra

Hegesztési jelképek értelmezése.
Védőgázok, hozaganyagok ismerete.
Hegesztő áramforrások és adattáblájának jellemzői (transzformátorok, hegesztő
egyenirányító, inverter, hegesztő generátor).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök megismerése (kesztyű,
kötény, lábszárvédő, tüzifogó).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok megismerése (salakverő
kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztő berendezések felépítése (áramforrások, hegesztéshez
szükséges kábelek és csatlakozóik, saruk, szorítók, elektródafogók, egyéb eszközök,
hegesztőelektródák).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezésének
elmélete.
Az elektróda tartása, vezetése.
Élkiképzés.
Varratképzés elmélete az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban.
Egyrétegű és többrétegű varratok elmélete.
Tompavarratok, sarokvarratok készítésének elmélete.
Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása.
Hegesztési eltérések ismerete.
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) értelmezése.
Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) ismerete.
Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem.
12.3.3. Hegesztett kötések vizsgálata
48 óra
Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- és
mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák).
Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok
összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki
hibák).
Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat,
keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat).
Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés,
folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat).
Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme).
Minőségellenőrzési szempontok.
Gyártási utasítások értelmezése.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Szabványok használata.
Gyártási utasítások értelmezése.
Mérőeszközök használata.
Hibajavítások végzésének ismerete.
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
12.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x
x
x

-

x

-

x

-

3.2
3.3.
3.4.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x

-

x
x

-

12.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.

13. Hegesztési gyakorlatok II. tantárgy

§ (2) a) pontja szerinti

252 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

13.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a műszaki
dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai
rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye.
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek II. elméleti tantárgyra.
13.3. Témakörök és elemeik
13.3.1. Termikus vágás, darabolás
126 óra
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.
Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata,
karbantartása.
Termikus vágási eljárások végrehajtása.
Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata.
WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása.
WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok.
Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása.
Lemezterv készítése.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiválasztása és használata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása.
13.3.2. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája
126 óra
Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt.
Megfelelő hegesztőgép kiválasztása.
Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű,

kötény, lábszárvédő, tüzifogó).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő
kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása.
Fogyóelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantartása, gépkönyvek ismerete, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás
használata.
Hegesztési paraméterek meghatározása.
Anyagok, segédanyagok ismerete.
Az anyagok tulajdonságainak átültetése gyakorlatba.
Fémes anyagok rendszerezése, használata.
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik.
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik.
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik.
Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre.
Acélok hegeszthetősége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok,
erősen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetősége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és
ötvözetei, a nikkel és ötvözetei.
Ívhegesztés berendezései, eszközei.
A hegesztett kötés felépítése.
Hegesztési jelképek értelmezése.
Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez.
Hegesztőáramforrás.
Huzalelőtoló berendezés.
Hegesztőpisztoly.
Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok
használata és alkalmazása.
Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok.
Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása.
Hegesztési sorrendterv készítése.
Hegesztéstechnológiák.
WPS-ben meghatározott gyökvédelem biztosítása.
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítása és összekészítése.
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatása és beállítása.
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometria és
felülettisztaság ellenőrzése.
Hegesztés közben huzal cserélésének folyamata.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban.
Varratképzés vízszintes helyzetekben.
Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben.
Hegesztési eltérések javítása.
Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok elvégzése).
Munkavégzés befejezési rendjének betartása.
Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése,
elvégzése és minősítése során.
Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása.
Zaj, és hőhatás elleni védelem.

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
13.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x
x
x

-

x

-

x

-

3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Fogyóelektródás kézi ívhegesztő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

13.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.

§ (2) a) pontja szerinti

A
11456 - 12 azonosító számú
Gázhegesztő feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11456-12 azonosító számú, Gázhegesztő feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

Gázhegesztés
technológiája

x

Hegesztési
gyakorlatok III.

Termikus vágás,
darabolás

Hegesztett kötések
vizsgálata

Termikus vágás,
darabolás

11456-12
Gázhegesztő feladatok

Gázhegesztés
technológiája

Hegesztési ismeretek III.

FELADATOK
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát

x

x

x

Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben

x

x

Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító
segédelemeket

x

x

Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján
az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot

x

WPS alapján segédanyagokat beazonosít és
összekészít

x

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a
hegesztéshez szükséges védőeszközöket

x

x

x

x

x

x

x

WPS szerinti próbahegesztést végez

x

x

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

x

x

x

x

Eljárásnak megfelelő hegesztő berendezést választ
Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint

x

x

x

x

Polaritást és a paramétereket beállít

x

x

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

x

x

Termikus vágáshoz paramétereket beállít,
hevítő/éghető gáz- és az oxigénellátást biztosít

x

Palackcserét végez

x

x

x

x

Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést

x

x

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a vágáshoz
szükséges védőeszközöket

x

x

Termikus vágást végez

x

x

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

x

x

x

x

x

x

Leszedi a maradék anyagot

x

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a gázmennyiséget
beállítja

x

x
x

x

x

x

x

Ellenőrzi a beszállási engedély meglétét

x

x

Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel

x

x

Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít
Hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztéssel

Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok
végrehajtását

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
x

A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése

x

A Gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

x

x

x

A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantartási
utasítás használata

x

x

x

x

x

x

x

x

Anyagok, segédanyagok értelmezése, használata
Az ötvöző-anyagok hatása a hegeszthetőségre

x

Varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

x

Hegesztőgázok használata

x

x
x

x

x
x

x

A gázhegesztés hozaganyagai

x

Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai

x

Gázhegesztő-berendezések és kezelésük

x

A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

A gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

Az ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

x
x

x

A lángvágás technológiája

x

A plazmavágás technológiája

x

x

x
x

x

x

Hegesztés-technológiák

x

x

x

x
x

x
x

Egyéb vágási technológiák

x

A vágott felület hibái, eltérései

x

x
x

x

A lángforrasztás eszközei, berendezései

x

x

Termikus szórás

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Varratképzési ismeretek alkalmazása az MSZ EN ISO
6947 szerinti szabvány alapján

x

A varratmérő és ellenőrzőeszközök használata
A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek
értelmezése

x

x

A hegesztőeljárások berendezésinek, eszközeinek
ismerete

x

x

A hegesztési biztonsági szabályzat alkalmazása

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

Kézügyesség

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság

x

x

x

x

x

Közérthetőség

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

A környezet tisztántartása

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

x

14. Hegesztési ismeretek III. tantárgy

93 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

14.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.
A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és
fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a tanulókat
a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és összefüggéseinek,
valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a megértésére. A tantárgy
segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra.
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
14.3. Témakörök és elemeik
14.3.1. Termikus vágás, darabolás
32 óra
Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata.
Termikus vágás típusainak csoportosítása.
Termikus megmunkálási technológiák.
Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése,
szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete.
Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák
felismerése, vizsgálata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei.
Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi
eszközök jellemzői, általános ismeretek.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.
14.3.2. Gázhegesztés technológiája
32 óra
Gázhegesztés főbb jellemzői.
Hegesztőláng szerkezete.
Alkalmazott gázok tulajdonságai, tárolásuk.
Gázpalackok szerkezete, szerelvényei, kezelésük (cseréjük, tárolásuk) szabályai.
Hegesztőüzem gázellátásának lehetőségei.
Gázhegesztő eszközök és berendezések ismerete, alkalmazása.
Gázhegesztés technológiája.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Gépészeti rajz, diagramok olvasása, értelmezése.
Hegesztési jelképek értelmezése.
Hegesztési el típusai, kialakítása.
Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata.

A hegesztett kötések típusai.
Varratképzés.
Jobbra hegesztés.
Balra hegesztés.
Gázelvétel és gázfogyasztás meghatározása.
Gázhegesztés hozaganyagai, hegesztőpálcák fajtái, jelölése.
Hegesztőpálcák ismerete, alkalmazásuk.
Folyósítószerek ismerete.
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik.
Gázhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Forrasztási eljárások és forraszanyagok ismerete.
Gázpalackok színjelölése.
Gázhegesztéskor előforduló hegesztési eltérések keletkezésének okai és elkerülésük,
javítása.
Gázhegesztés biztonságtechnikai előírásai.
Gázhegesztéshez szükséges védőeszközök rendeltetésszerű használata.
Gázhegesztés veszélyforrásainak ismerete.
Gázhegesztés környezetkárosító hatásainak ismerete.
Munka-, balesetvédelmi és környezetvédelmi ismeretek, előírások betartása.
14.3.3. Hegesztett kötések vizsgálata
29 óra
Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- és
mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák).
Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok
összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki
hibák).
Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat,
keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat).
Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés,
folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat).
Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme)
Minőségellenőrzési szempontok.
Gyártási utasítások értelmezése.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Szabványok használata.
Gyártási utasítások értelmezése.
Mérőeszközök használata.
Hibajavítások végzésének ismerete.
14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
14.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x
x
x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

14.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.

§ (2) a) pontja szerinti

15. Hegesztési gyakorlatok III. tantárgy

217 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

15.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a műszaki
dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai
rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye.
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek III. elméleti tantárgyra.
15.3. Témakörök és elemeik
15.3.1. Termikus vágás, darabolás
108 óra
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.
Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata,
karbantartása.
Termikus vágási eljárások végrehajtása.
Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata.
WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása.
WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok.
Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása.
Lemezterv készítése.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiválasztása és használata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása.
15.3.2. Gázhegesztés technológiája
109 óra
Összeállítás pontosságának ellenőrzése.
Fűzővarratok karbantartása.
Hegesztést biztosító segédelemek ismerete, alkalmazásuk.
Gázhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok használata.
Hegesztőgázok, hegesztőpálca, folyósítószer alkalmazása.
Gázhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Összeállított gázhegesztő berendezések ellenőrzése, szivárgáspróba végzése, üzemi
nyomás beállítása.
Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantartása.
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti munkapróbák hegesztése feladatváltásnál.
Hegesztési és vágási feladatok (WPS szerint).
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometria és
felülettisztítás ellenőrzése.
WPS alapján a segédanyagok beazonosítása, összekészítése.

Varrathely fémtisztára tisztítása.
Gázhegesztéshez és termikus vágáshoz szükséges védőeszközök rendeltetésszerű
használata.
A hegesztési él kialakítása, élek illesztése, fűzése.
A hegesztett kötések típusainak alkalmazása.
Hegesztőláng beállítása.
Hegesztés végrehajtása.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolási alkalmazások.
Gépészeti rajz, diagramok értelmezése, készítése.
Hegesztési jelképek értelmezése, alkalmazásuk.
Előrajzolás, reszelés, fűrészelés, köszörülés.
Balra hegesztés.
Jobbra hegesztés.
Próbahegesztés ellenőrzése töréspróbával vagy csiszolattal.
Hegesztési eltérések felismerése, vizsgálata, javítása.
Hegeszthetőség: az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és
ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése.
Gázpalackok cseréje, tárolása.
Forrasztások végrehajtása.
Gázhegesztés veszélyforrásainak ismerete, védőeszközök használata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása.
15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
15.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Gázhegesztő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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.
5.3.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x
x
x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

15.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.

§ (2) a) pontja szerinti

A
11457 - 12 azonosító számú
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11457-12 azonosító számú, Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

Volfrámelektródás kézi
ívhegesztés technológiája

Hegesztési
gyakorlatok IV.

Termikus vágás, darabolás

Hegesztett kötések vizsgálata

Volfrámtelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

Volfrámelektródás kézi
ívhegesztés technológiája

11457-12

Termikus vágás, darabolás

Hegesztési ismeretek IV.

FELADATOK
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát

x

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait

x

x

Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben

x

x

Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító
segédelemeket

x

x

Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján
az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot

x

WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosít

x

x

WPS alapján segédanyagokat beazonosít és
összekészít

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a
hegesztéshez szükséges védőeszközöket

x

x

x

x

x

x

x

x

WPS szerinti próbahegesztést végez

x

x

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

x

x

Eljárásnak megfelelő hegesztő berendezést választ

x

x

Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint

x

x

x

x

Polaritást és a paramétereket beállít

x

x

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

x

x

Termikus vágáshoz paramétereket beállít,
hevítő/éghető gáz- és az oxigénellátást biztosít

x

Palackcserét végez

x

Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a vágáshoz
szükséges védőeszközöket

x

x

x
x

x

x

Termikus vágást végez

x

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

x

Leszedi a maradék anyagot
Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a gázmennyiséget
beállítja

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít

x

x

Hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztéssel

x

x

Ellenőrzi a beszállási engedély meglétét

x

x

Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok
x
végrehajtását
SZAKMAI ISMERETEK
A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése

x

x

x

x

x

x

A Gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

x

x

x

A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantartási
utasítás használata

x

x

x

x

Anyagok, segédanyagok értelmezése, használata

x

x

x

x

Az ötvöző-anyagok hatása a hegeszthetőségre

x

Varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

x

Hegesztőgázok használata

x

A volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés
hozaganyagai

x

x
x

x
x

x

x

Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai

x

x

Gázhegesztő-berendezések és kezelésük

x

x

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő berendezései
és kezelésük

x

A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

A gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x
x

x

x

x

x
x

x

Az ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

Hegesztés-technológiák

x

x

A lángvágás technológiája

x

A plazmavágás technológiája

x

x

Egyéb vágási technológiák

x

x

A vágott felület hibái, eltérései

x

A hegesztő-berendezések használata

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Varratképzési ismeretek alkalmazása az MSZ EN ISO
6947 szerinti szabvány alapján
A varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

x

A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek
értelmezése

x

x

A hegesztőeljárások berendezésinek, eszközeinek
ismerete

x

x

A hegesztési biztonsági szabályzat alkalmazása

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

Kézügyesség

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság

x

x

x

x

x

Közérthetőség

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

A környezet tisztántartása

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

x

16. Hegesztési ismeretek IV. tantárgy

77,5 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

16.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.
A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és
fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a tanulókat
a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és összefüggéseinek,
valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a megértésére. A tantárgy
segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra.
16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
16.3. Témakörök és elemeik
16.3.1. Termikus vágás, darabolás
27 óra
Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata.
Termikus vágás típusainak csoportosítása.
Termikus megmunkálási technológiák.
Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése,
szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete.
Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák
felismerése, vizsgálata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei.
Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi
eszközök jellemzői, általános ismeretek.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.
16.3.2. Volfrámelektródás kézi ívhegesztés technológiája
27 óra
Volfrámelektródás kézi ívhegesztés elve és technológiája.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztő berendezés felépítése és működési elve.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztés paramétereinek meghatározása
Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük.
Hegesztés-technológiák.
Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztési anyagok előkészítésének ismerete
hegesztéshez, a berendezések használatának elvi ismerete, a hegesztés végrehajtásának
elvi ismerete.
Egyen- és váltakozó áramú hegesztő berendezések ismerete.
Védőgázok ismerete, szerepe, tulajdonságai, jellemzői, tárolásuk.
Védőgázok hatása a beolvadási mélységre.
Gázpalackok színjelölése.

Volfrámelektródák típusai, áramterhelhetősége, nemzetközi jelölése.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai.
Volfrámelektródás ívhegesztésnél alkalmazott hegesztőpisztolyok felépítése, működése
és kezelése.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikai előírásai.
Hegesztő áramforrás adattáblájának jellemzői.
Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem.
Hegesztőpálcák ismerete, felismerése, használati lehetőségei.
Varratképzések ismerete.
Fémek ismerete, fémtani alapismeretek.
Fémes anyagok rendszerezése.
Anyagok, segédanyagok ismerete.
Az anyagok tulajdonságainak ismerete.
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik.
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik.
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik.
Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Szabványok ismerete.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése.
Gépészeti rajz készítése.
Diagramok olvasása, értelmezése.
Hegesztési jelképek értelmezése.
Gyártási utasítások értelmezése.
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata.
Hegesztő felületek megtisztításának elve.
Veszélyes hulladékok szakszerű tárolásának elve.
Volfrámelekotródás ívhegesztés környezetkárosító hatása.
Tűzoltó berendezések, eszközök ismerete.
Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásainak ismerete.
Munkavégzés szabályainak ismerete.
16.3.3. Hegesztett kötések vizsgálata
18 óra
Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- és
mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák).
Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok
összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki
hibák).
Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat,
keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat).
Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés,
folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat).
Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme).
Minőségellenőrzési szempontok.
Gyártási utasítások értelmezése.

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Szabványok használata.
Gyártási utasítások értelmezése.
Mérőeszközök használata.
Hibajavítások végzésének ismerete.
16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
16.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése

x

x

x
x

x

-

x

-

x

-

-

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x

-

x
x
x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

16.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.
értékeléssel.
17. Hegesztési gyakorlatok IV. tantárgy

§ (2) a) pontja szerinti

217 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

17.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a műszaki
dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai
rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye.
17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek IV. elméleti tantárgyra.
17.3. Témakörök és elemeik
17.3.1. Termikus vágás, darabolás
108 óra
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.
Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata,
karbantartása.
Termikus vágási eljárások végrehajtása.
Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata.
WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása.
WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok.
Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása.
Lemezterv készítése.

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiválasztása és használata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása.
17.3.2. Volfrámelektródás kézi ívhegesztés technológiája
109 óra
Volfrámelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok.
Összeállítás pontosságának ellenőrzése.
A géphez történő munka- és testkábel, illetve távszabályozó csatlakoztatásának
gyakorlata, valamint a hálózatba való bekötés.
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) alkalmazása, bekötési művelete.
Élelőkészítés.
Fűzővarratok karbantartása, munkadarab összeállítása
Gépcsatlakozások ellenőrzési feladata (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek).
Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi eszközök előírásainak betartása a
munkaterületen.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok használata.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztő berendezés működése.
Egyen- és váltakozó áramú hegesztő berendezések használata.
Védőgázok szerepe, tárolásuk.
Védőgázak hatása a beolvadás mélységre.
Gázpalackok használata.
Volfrámelektróda használat.
Volfrámelektródás ívhegesztésnél alkalmazott hegesztőpisztolyok felépítése, működése
és kezelése.
Hegesztőpálcák ismerete, felismerése, használata.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztés gépeinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantartása.
Szükséges anyagmennyiség kiszámítása.
Varrathely fémtisztára tisztítása.
Általános minőségű hegesztett kötést készítése volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztéssel.
A berendezés HBSZ szerinti üzemen kívül helyezése.
Munkaterület karbantartása.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolási alkalmazások.
Gépészeti rajz, diagramok értelmezése, készítése.
Hegesztési jelképek értelmezése, alkalmazásuk.
Előrajzolás, reszelés, fűrészelés, köszörülés.
Veszélyes hulladékok kezelése, szakszerű tárolása.
Hegesztési eltérések felismerése, vizsgálata, javítása.
Védőeszközök használata.
Folyamatos minőségellenőrzést végez.
Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem.
17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
17.5. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Gázhegesztő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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.

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x
x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x
x
x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

-

x

-

x

-

x

-

17.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

Összefüggő szakmai gyakorlat
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a
tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Tantárgyak/Témakörök

Szakmai követelménymodulok

Gépészeti alapozó feladatok tantárgy

Gépészeti alapmérések
Anyagismeret, anyagvizsgálat
Fémek alakítása
Alapszerelések végzése
Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy
A hegesztés előkészítő műveletei
A hegesztés befejező műveletei
Hegesztési gyakorlatok I. tantárgy

10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

10180-12
A hegesztés előkészítő és befejező
műveletei

Termikus vágás, darabolás
11453-12
Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok
Bevontelektródás kézi ívhegesztés
technológiája
11455-12
Hegesztési gyakorlatok II. tantárgy
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Termikus vágás, darabolás
feladatok
Hegesztési gyakorlatok III. tantárgy
11456-12
Termikus vágás, darabolás
Gázhegesztő feladatok
Gázhegesztés technológiája

11457-12
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
feladatok

Hegesztési gyakorlatok IV. tantárgy
Termikus vágás, darabolás

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. .évfolyamot követően
Gépészeti alapozó feladatok tantárgy
Gépészeti alapmérések
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség,
mérése ellenőrzése
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez
Anyagismeret, anyagvizsgálat
Roncsolásos anyagvizsgálatok
technológiai próbák)

(szakítóvizsgálat,

keménység

vizsgálata,

Fémek alakítása
Előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megválasztása adott feladat elvégzéséhez
Alapszerelések végzése
Oldható kötések készítése
Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem mázolással, lakkozással
10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően
Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy
A hegesztés előkészítő műveletei
Felhegeszti a kifutólemezeket
Fűzővarrattal munkadarabot összeállít
A hegesztés befejező műveletei
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint

11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően

Hegesztési gyakorlatok tantárgy
Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása
Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája
Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantartása
Hegesztés végrehajtása
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban
Egyrétegű és többrétegű varratok készítése
11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően
Hegesztési gyakorlatok tantárgy
Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása

11456-12 Gázhegesztő feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően
Hegesztési gyakorlatok tantárgy
Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása
Gázhegesztés technológiája
Gázhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése
Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantartása
Hegesztés végrehajtása
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban
11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően
Hegesztési gyakorlatok tantárgy
Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a
tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak/Témakörök
Gépészeti alapozó feladatok tantárgy

10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

10180-12
A hegesztés előkészítő és befejező
műveletei

Gépészeti alapmérések
Anyagismeret, anyagvizsgálat
Fémek alakítása
Alapszerelések végzése
Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy
A hegesztés előkészítő műveletei
A hegesztés befejező műveletei
Hegesztési gyakorlatok I. tantárgy

Termikus vágás, darabolás
11453-12
Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok
Bevontelektródás kézi ívhegesztés
technológiája
11455-12
Hegesztési gyakorlatok II. tantárgy
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Termikus vágás, darabolás
feladatok
Hegesztési gyakorlatok III. tantárgy
11456-12
Termikus vágás, darabolás
Gázhegesztő feladatok
Gázhegesztés technológiája

11457-12
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
feladatok

Hegesztési gyakorlatok IV. tantárgy
Termikus vágás, darabolás

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok tantárgy
Gépészeti alapmérések
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség,

mérése ellenőrzése
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez
Anyagismeret, anyagvizsgálat
Roncsolásos anyagvizsgálatok
technológiai próbák)

(szakítóvizsgálat,

keménység

vizsgálata,

Fémek alakítása
Előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megválasztása adott feladat elvégzéséhez
Alapszerelések végzése
Oldható kötések készítése
Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem mázolással, lakkozással
10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei
Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy
A hegesztés előkészítő műveletei
Felhegeszti a kifutólemezeket
Fűzővarrattal munkadarabot összeállít

A hegesztés befejező műveletei
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint

11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok
Hegesztési gyakorlatok tantárgy
Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása
Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája
Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantartása
Hegesztés végrehajtása
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban
Egyrétegű és többrétegű varratok készítése
11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
Hegesztési gyakorlatok tantárgy
Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása
11456-12 Gázhegesztő feladatok
Hegesztési gyakorlatok tantárgy
Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása
Gázhegesztés technológiája
Gázhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése
Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantartása
Hegesztés végrehajtása
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban
11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
Hegesztési gyakorlatok tantárgy
Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása

34 582 08
KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A szakképzés jogi háttere
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet,
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012.
(VIII. 9.) Kormányrendelet,
a 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08
A szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően
140 óra,
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában.
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kőműves és hidegburkoló feladata épületek és épületrészek létesítése, javítása,
karbantartása, felújítása és bontása, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása
A szakképesítéssel rendelkező képes:
értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi
előírásokat
1

meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét
falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni
kézi és gépi vakolási munkát végezni
egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani
beton és vasbeton szerkezetet készíteni
elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását
hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani
talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni
épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni
egyszerű felületek esetén burkolati tervet készíteni hidegburkoláshoz
épcsőburkolatot készíteni
pillér-, oszlopburkolatot készíteni
medenceburkolatot készíteni
erkély, terasz burkolatot készíteni
lábazat-, és homlokzatburkolatot készíteni
térburkolatot készíteni
műveleti sorrend szerint elhelyezni a nyílászárót
bontási, átalakítási munkát végezni
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak:
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
azonosítója
megnevezése
10101-12
Építőipari közös tevékenység
10275-12
Falazás, vakolás
10274-12
Beton és vasbeton szerkezetek
10277-12
Szigetelések
10276-12
Hidegburkolási feladatok
10278-12
Vegyes kőműves feladatok
11497-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
Vizsgáztatási követelmények
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint
– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
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A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
megnevezése
a modulzáró vizsga
száma
vizsgatevékenysége
10101-12
Építőipari közös tevékenység írásbeli
10275-12
Falazás, vakolás
írásbeli
10274-12
Beton
és
vasbeton írásbeli
szerkezetek
10277-12
Szigetelések
írásbeli
10276-12
Hidegburkolási feladatok
írásbeli
10278-12
Vegyes kőműves feladatok
írásbeli
11497-12
Foglalkoztatás I.
írásbeli
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12
Munkahelyi egészség és
írásbeli
biztonság
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Falazási, vakolási, betonozási és hidegburkolási munkák
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott anyagú, elrendezésű, adott méretű falszerkezet helyének kitűzése, nedvesség elleni
vízszintes szigetelése, falszerkezet felfalazása 5 sor magasságig, falnyílás kialakítása
Vakolási munka felületének előkészítése, alapvakolása; alapvakolt felület simítóvakolása
Adott szerkezethez előírt minőségű beton keverésének irányítása, bedolgozása és tömörítése
Adott, előkészített egyszerű felületen hidegburkolat készítése fugázás nélkül
A vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló munka anyagszükségletének
meghatározása
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú kőműves és hidegburkoló
munka mennyiségének és anyagszükségletének meghatározása
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
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Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák
menüpontjában
A gyakorlati vizsgatevékenység az írásbeli vizsgatevékenységet követően, a szóbeli
vizsgatevékenységet megelőzően kerül lebonyolításra.
A gyakorlati vizsgatevékenység feladatait úgy kell a vizsgaszervezőnek kialakítani, hogy azt a
vizsgázó egyéni munkavégzéssel, segítőkkel legyen képes megvalósítani.

Eszköz – és felszerelési jegyzék:
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és
felszerelési jegyzék
Mérőeszközök
Jelölőeszközök
Kéziszerszámok
Szerelő- és bontószerszámok
Kőműves kéziszerszámok
Anyagmozgató gépek, berendezések, eszközök
Elektromos kisgépek
Vakológép, betonkeverő gép
Talajmunkák kéziszerszámai
Kitűző eszközök, szintező műszerek
Állványok
Kézi és gépi döngölők, tömörítők
Egyéni védőfelszerelés
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
Szigetelés eszközei, gépei
Faipari gépek, eszközök
Faipari kéziszerszámok
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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodulok

1/9. évfolyam
Tantárgyak

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2/10. évfolyam
ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
3/11. évfolyam

ögy

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

1. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2. évfolyam
ögy

elméleti
heti
óraszám

11500-12
Munkahelyi egészség
és biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.

Munkahelyi
egészség és
biztonság
Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10101-12
Építőipari közös
tevékenység

Építőipari
alapismeretek
Építőipari
alapismeretek
gyakorlat
Falazás, vakolás

10275-12
Falazás, vakolás
10274-12
Beton és vasbeton

0,5+0,5

Beton és vasbeton
szerkezetek

0,5

1

2

0,5

140

3

0,5

140

160

1+1

1

2+1

Falazás, vakolás
gyakorlat

gyakorlati
heti
óraszám

1+1
6

1

3

3

1

2+1

5

1
6

1

2

4
2

szerkezetek

10277-12
Szigetelések

10276-12
Hidegburkolási
feladatok

10278-12
Vegyes kőműves
feladatok
Összes óra
Összes óra

Beton és vasbeton
szerkezetek
gyakorlat
Víz-, hő és
hangszigetelés

3

5

9

2

1

Szigetelések
gyakorlat

1

4

Hidegburkolási
feladatok
Hidegburkolási
feladatok
gyakorlat
Vegyes kőműves
feladatok
Vegyes kőműves
feladatok
gyakorlat

4,5

2

2

2

2

2

10

4

8

1

1
5+2,5

4,5+1,5

10+1

9+2

14,5+2,5

140

6

14
23+2

8
140

15+2,5
23+2,5

5
11,5

20
31,5

10
160

21,5
31,5

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodul

Óraszám

Tantárgyak/témakörök
1/9. évfolyam
e

Munkahelyi egészség és
biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek kialakítása
11500-12
Munkahelyi egészség és Munkavégzés személyi
feltételei
biztonság
Munkaeszközök biztonsága
Munkakörnyezeti hatások
Munkavédelmi jogi
ismeretek
Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
11499-12 Foglalkoztatás
Munkaviszony létesítése
II.
Álláskeresés
Munkanélküliség

gy

ögy

Építőipari alapismeretek

Óraszám

2/10. évfolyam
e

gy

ögy

3/11. évfolyam
e

Összesen

gy

1. évfolyam
e

gy

ögy

2. évfolyam
e

Összesen

gy

36

36

18

18

8

8

4

4

8

8

4

4

4

4

2

2

4
4

4
4

2
2

2
2

8

8

4

4

Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerzés 1
11497-12 Foglalkoztatás
Nyelvtani rendszerezés 2
I.
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
10101-12
Építőipari közös
tevékenység

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül

36

72

Szakmai munka- és
balesetvédelem

36

7

16
4
4
4
4

16
4
4
4
4

16
4
4
4
4

16
4
4
4
4

64
10
10
24
20

64
10
10
24
20

64
10
10
24
20

64
10
10
24
20

16

124

108

16

124

36

36

36

10275-12
Falazás, vakolás

10274-12
Beton és vasbeton
szerkezetek

Építési alapismeretek
Munkajogi és vállalkozási
ismeretek
Építőipari alapismeretek
gyakorlat
Építési alapismeretek
Műszaki rajz
Épületfizika

36

Falazás, vakolás
Falszerkezetek anyagai,
kitűzési ismeretek
Falszerkezetek készítése
Falszerkezetek tervei,
anyagszükséglete
Vakolási ismeretek

108

Falazás, vakolás gyakorlat
Mérés és kitűzés
Falszerkezetek
Vakolási munkák
Beton és vasbeton
szerkezetek
Beton és vasbeton anyagai
Monolit beton és vasbeton
szerkezetek
Előregyártott vasbeton
szerkezetek
Betonozási munkák
eszközei, gépei, zsaluzatok,
állványzatok
Beton és vasbeton
szerkezetek tervei,
anyagszükséglete
Beton és vasbeton
szerkezetek gyakorlat
Beton és vasbeton

36

72
16

72

16

16

16

72

72

36

36

24
24
24

24
24
24

12
12
12

12
12
12

72

32

54
27

36
32

27

36
216
28
108
80

36

212

108

54

36

36

63

36

36

140

32

32

36

324
36
144
144
32

32

32
63

108
8
36
64
108

36
216
28
108
80

128
18
41
69

72

22

22

54

54

26

10

36

54

54

10

22

32

14

14

14

32

64

344
46
149
149

176

22

8

72

136
22

14

32

32

32

108

180

288

324

324

72

72

144

162

162

10277-12
Szigetelések

10276-12
Hidegburkolási
feladatok

10278-12
Vegyes kőműves
feladatok

előállítása
Beton és vasbeton
szerkezetek készítése
Víz-, hő- és hangszigetelés
Vízszigetelés
Hő- és hangszigetelés

36

108

144

72
36
36

Szigetelések gyakorlat
Vízszigetelés készítése
Hő- és hangszigetelés
készítése
Hidegburkolási feladatok
Burkolandó felület
ellenőrzése, előkészítése,
burkolatok kitűzése
Hagyományos vastagágyas
fal és padlóburkolás
Ragasztott vékonyágyas fal
és padlóburkolás
Burkolati tervek,
anyagszükséglet számítás
Homlokzatburkolatok
készítése
Térburkolási ismeretek
Hidegburkolási feladatok
gyakorlat
Burkolatok kitűzése
Beltéri burkolatok készítése
Kültéri fal és
padlóburkolatok készítése
Térburkolat készítése

72
36
36

32
16
16

68
34
34

144
54

144
54

144
54

90

90

90

90

64

136

72

20

20

20

20

22

22

22

22

30

30

30

30

64

136

32

32

32

32

16

16

16

16

16

16

16

16

72

320

392

144

256

400

14
29

20
100

34
129

28
58

14
71

42
129

29

100

129

58

71

129

100

100

100

100

32
16
16

32
16
16
240

9

36
18
18

162

144
54

72

Vegyes kőműves feladatok
Nyílászáró szerkezetek
Bontás és átalakítás
Vegyes kőműves feladatok
gyakorlat

162

240

32
16
16

32
16
16
160

160

Nyílászárók beépítése
Bontási és átalakítási
munkák
Összesen:
Összesen:
Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya
Jelmagyarázat:

216

396
612

e/elmélet,

140

396

105

105

70

70

135

135

90

90

504
256
560
140
828
816
868 óra / 33,28%
1740 óra / 66,71 %

2608
2608

gy/gyakorlat,

10

ögy/összefüggő

414
720
1134

szakmai

320
688
1008
734 óra / 31,89%
1568 óra / 68,11 %
160

2302
2302

gyakorlat

A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkavédelmi
alapismeretek

11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

Munkahelyek
kialakítása

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
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 tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános 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
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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x

x

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat
x

Szabálykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigyázatosság
x

Helyzetfelismerés
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x
x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

36 óra
9-13. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges
kompetenciák elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
8 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti
áttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember
egészségére és testi épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások
jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő
megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt
technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési
intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.

1.3.2. Munkahelyek kialakítása
8 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
14

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek
biztosítása, megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A
kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
4 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
4 óra
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság,
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények.
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Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása,
ellenőrzése, ergonómiai követelmények.

a

biztonságos

működés

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
4 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés
jelentősége a munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
8 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és
méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki
egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam,
munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló
2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés
eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
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1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. .A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x
x
x
x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

18

A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12
Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy
óra
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2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint
a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsajátítására.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok,
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése,
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági,
turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői
jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett
diákmunka, önkéntes munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások
fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
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2.3.3. Álláskeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai
típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása,
motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel
történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési
kötelezettség
megszegésének
szankciói;
nyilvántartás
szünetelése,
nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott
szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”):
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések,
béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés,
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub,
pszichológiai tanácsadás.
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

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

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

25

A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Nyelvtani
rendszerezés I.

Nyelvtani
rendszerezés II.

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)

x

x

x

x

egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt

x

x

x

x

11497-12
Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:

idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok

x
x

a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra
való reagálás egyszerű mondatokban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x
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x

3. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá
egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy
a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen
végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők,
segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az
induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez
kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva
valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
10 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó
igeidőket,
illetve
begyakorolják
azokat, hogy
a
munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az
azokra adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása.
A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során
az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére,
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a
helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz
reagálni.
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a
tagadás, a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség,
lehetőség, szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb
módon idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az
állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3
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alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása
révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű
tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg.
Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv
struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a
tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik
az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű
anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a
célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi
társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.4. Munkavállalói szókincs
20 óra
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó
témakör elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák
egyszerű mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör
tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat
tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű
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szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket
sajátítja el.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.10.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x

3.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Osztálykeret

1.1
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

x
x
x
x
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x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.6.
2.
2.1.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás

3.
3.1.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

4.

Csoportos munkaformák körében

2.2.

4.1.
4.3.

x

x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

3.5. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10101-12 azonosító számú
Építőipari közös tevékenység
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10101-12 azonosító számú, Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Épületfizika

Műszaki rajz

Építőipari alapismeretek
gyakorlat
Építési alapismeretek

Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

Szakmai munka- és
balesetvédelem

10101-12
Építőipari közös tevékenység

Építési alapismeretek

Építőipari alapismeretek

FELADATOK
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit,
helyszíni méréseket végez
Értelmezi a rendelkezésre álló
műszaki dokumentáció tartalmát és
használja
az
építészeti
alapfogalmakat munkája során
Felvonul a megfelelő eszközökkel a
munkaterületre
Betartja az építési technológiai
folyamatok sorrendiségét
Biztosítja az anyagok, eszközök
szakszerű tárolását és figyelemmel
kíséri a munkájához szükséges
anyagok folyamatos utánpótlását
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő
anyagokat,
biztosítja
azok
szakszerű felhasználását
Gondoskodik
a
munkaterület
folyamatos tisztántartásáról
Átadja
a
munkát
a
munkáltatójának,
levonul
a
munkaterületről
Alkalmazza és értelmezi a műszaki
ábrázolás módszereit, értelmezi az
építőipari rajzokat
Alkalmazza
a
különböző
szerkezetek jelölését, értelmezi a
szerkezetek térbeli helyzetét
Értelmezi a különböző szintű
dokumentációk tartalmát, és a
gyakorlatban hasznosítja azokat
Betartja
és
betartatja
a
munkavédelmi, biztonságtechnikai,
tűzés
környezetvédelmi
előírásokat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Betartja, betartatja a foglalkozásegészségügyi előírásokat
Baleset,
illetve
veszélyhelyzet
esetén munkakörének megfelelően
intézkedik, elsősegélyt nyújt
Használja a kivitelezési munkák
végrehajtásához
szükséges
munkavédelmi eszközöket
Biztosítja az anyagok, eszközök
szakszerű, biztonságos mozgatását,
használatát
Gondoskodik a munkavédelmi
eszközök használhatóságáról
Elvégzi a munkaterület kockázat
elemzését, értékelését
Munkavégzésre
alkalmas
állapotban
jelenik
meg
a
munkavégzés helyszínén
Betartja és betartatja a Munka
Törvénykönyve alapelveit, területi
és személyi hatályát
Munkaszerződést köt, betartja és
betartatja
a
szerződésben
foglaltakat
Betartja
és
betartatja
a
munkavállalói és a munkáltatói
jogokat és kötelezettségeket
Betartja
és
betartatja
a
munkaviszony
megszüntetésére,
megszűnésére
vonatkozó
szabályokat
Alkalmazza a norma időre, norma
rendszerre vonatkozó előírásokat
Szakmai ajánlatot készít és ad

x

x

x

x

x

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
Munka megkezdésének és
végzésének feltételei
Az anyagszállítás és tárolás
általános szabályai
A méréshez, kitűzéshez szükséges
eszközök
A kivitelezési munka technológia
sorrendje és összefüggései
Kiviteli tervek tartalma
Építési dokumentációk értelmezése
Munkabiztonsági és balesetvédelmi
előírások
Elsősegélynyújtás
Egyéni
védőfelszerelések,
védőruhák

x

x

x

x

x

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

Tűzvédelem
Környezetvédelem,
veszélyes
hulladékok
Szállítás, anyagmozgatás
Építőipari gépek munkavédelmi
előírásai
Építőipari anyagok tulajdonságai és
felhasználási területük
A Munka Törvénykönyve alapvető
szabályai
A munkavállalás alapfeltételei
Munkaszerződés kötés
Munkaadó, munkavállaló jogai és
kötelezettségei
Tételes
költségvetési
kiírás
felépítése
Vállalkozás fogalma és szerepe a
gazdasági életben
Vállalkozási formák
Vállalkozás általános felépítése, és
működtetésének feltételei
Vállalkozásokról
szóló
jogszabályok
Munkanapló vezetés
A norma idő

x

x

x

x

x

x

x

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
Építészeti jelképek értelmezése
Kiviteli
tervrajz
olvasása,
értelmezése
Egyéni és kollektív munkavédelmi
eszközök használata
Információforrások kezelése
Szakmai számolási készség

x

x

x

x

x

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 KOMPETENCIÁK
Pontosság

x

x

Térlátás
Felelősségtudat

x

x
x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Segítőkészség

x

Konszenzus készség
Határozottság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség

x

x

x

x

x

x

Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x

x

x

x

x
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4. Építőipari alapismeretek tantárgy

124 óra

4.1.A tantárgy tanításának célja
Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes
munkaeszközök kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a
biztonságos munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi
előírások figyelembe vételével. A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek
és egészségkárosodás megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk
minimalizálása.
Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása.
Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok,
kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése. Kivitelezési
munkafolyamatok megismertetése. Tervezési folyamatok ismerete,
tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése.
A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról.
Az önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és
pénzügyi feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerőpiaci
információkat.
4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
4.3. Témakörök
4.3.1. Szakmai munka- és balesetvédelem
36 óra
Munkavédelmi törvény.
Munkaegészségügyi előírások.
Tűzvédelmi előírások az építőiparban.
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkavédelmi eszközök és használatuk.
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai.
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok.
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások.
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás,
vegyi anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése.
Foglalkozási ártalmak.
Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében.
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások.
Elsősegélynyújtás.
Teendők a baleset helyszínén.
A baleseti helyszín biztosítása.
Vérkeringés, légzés vizsgálata.
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Heimlich-féle műfogás.
Rautek-féle műfogás.
Elsősegélynyújtás vérzések esetén.
Sebellátás.
Hajszáleres vérzés.
Visszeres vérzés.
Ütőeres vérzés.
Belső vérzések és veszélyei.
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkoholmérgezés.
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés.
Fektetési módok.
Idegen test szemben, orrban, fülben.
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén.
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén.
4.3.2.
Építési alapismeretek
72 óra
A kivitelezés fogalma.
Az építőipari szakmák tevékenységi köre.
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák
sorrendisége.
Az építési munkák csoportosítása.
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély,
bontási
engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély,
fennmaradási engedély, tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési
szerződés, építési napló.
Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai
kommunikáció.
Munkahelyi kapcsolattartás – az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata,
jogköre.
Az építési folyamat előkészítő munkái.
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások – gépek,
raktárak, szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helyiségei,
elektromos hálózat, vízhálózat, csatorna, vízelvezetés, ideiglenes utak,
közlekedési útvonalak kialakítása.
Szállítás eszközei közúton és építési területen.
Építési technológiák, építési módok ismertetése.
Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása.
Az építőipar feladata.
Az építőipar felosztása.
Települési infrastruktúra.
Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, jellemzőik.
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása.
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Lakóépületek fajtái.
Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai.
Épületszerkezetek.
Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai.
Kivitelezési eszközök és szerszámok.
4.3.3.
Munkajogi és vállalkozási ismeretek
16 óra
A magyar jogrendszer.
Munkajogi szabályozás.
Önálló munkavégzés és a „függő” munka közötti alapvető különbség.
Alapvető törvények a munkajogviszonyban:
Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) Mt.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. tv.) Kjt.
Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. tv.) Ktv.
Személyes jog.
Együttműködési kötelezettség.
Érvénytelenségnek fajtái:
semmisség
megtámadhatóság
részleges érvénytelenség
Mit jelent az elévülés, milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre.
Mikor nyugszik, ill. mikor szakad meg az elévülés.
Munkahelyi szervezetek.
Munkaviszony létesítése.
Munkaszerződés kötése.
A munkáltató jogai és kötelességei:
Munkáltató jogai:
irányítási jog
munka feletti felügyelet jog
fegyelmezési jog
vagyoni jellegű jog
személyzeti jogok
A munkáltató kötelességei:
munka díjazásának kötelessége
foglalkoztatási kötelesség
ún. gondoskodási kötelesség
Munkavállaló jogai:
kollektív jogai
koalíciós szabadságjogok
részvételi jogok
bármikor szakszervezet szervezhető
munkavédelmi képviselő választható 50 fő munkavállaló fölött kötelező
Munkavállaló kötelezettségei:
37

munkavállaló rendelkezésre állási személyes kötelesség
Rendelkezésre állás helye
Rendelkezésre állás ideje
munkavégzési kötelesség
egyéb ún. magatartási kötelesség
titoktartási kötelesség
a munkáltató szervezeti rendjébe való beilleszkedés kötelessége
oltalmi kötelezettség
Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság.
Munkaviszony megszüntetésének szabályai, vonatkozó előírásai.
A vállalkozás fogalma és alapfunkciója.
Tulajdoni forma alapján lehet:
magán
állami
önkormányzati
szövetkezeti
egyéb közösségi
illetve vegyes tulajdonú vállalkozás
Szervezeti felépítése szerint lehet: egyéni- vagy társas vállalkozás.
Egyéni vállalkozás:
devizabelföldi fogalma
cselekvőképesség fogalma
foglalkozástól, közügyektől, eltiltott fogalma
egyéb feltételek tisztázása
vállalkozás indítása 2010. január 1 után
főállású egyéni vállalkozó
Társas vállalkozások:
gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az egyesülés)
szövetkezetek
közhasznú társaságok
szabadalmi ügyvivői társaság
ügyvédi munkaközösség
oktatói munkaközösség
Tevékenység típusok szempontjából lehetnek:
ipari
kereskedelmi
mezőgazdasági
közlekedési-, pénzintézeti
személyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat
Nagyságrend tekintetében:
mikro
kis-, közepes
nagyvállalkozás
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Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel.
Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla).
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség).
Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás.
4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Tanműhely
4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

osztály
x
x

x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

4.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

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

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
4.
4.1.
4.2.

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos versenyjáték

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

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

5. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy

72 óra

5.1.A tantárgy tanításának célja
A tanulók sajátítsák el a következő ismereteket: az építészeti alapfogalmak
megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák és
módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok
megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok előkészítése.
Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok
értelmezése.
Az egyes szakterületek munkafolyamataihoz kapcsolódó víz-, hő- és
hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak elméleti és gyakorlati
megismerése. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges
ismeretek elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok
ismerete. Szigetelő anyagok, szigetelési munkák eszközeinek és gépeinek
megfelelő használata.
Az épületek energetikai, hőtechnikai, elektromos és akusztikai feltételeinek
ismerete.
5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
5.3.Témakörök
5.3.1.
Építési alapismeretek
Építészeti alapfogalmak értelmezése, gyakorlati alkalmazása.
Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása.
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24 óra

Építési alapanyagok szakszerű használata.
Építési alapanyagok tárolására vonatkozó előírások.
Építési anyagok csoportosítása.
Szerszámok, eszközök ismertetése.
Eszközök és szerszámok megfelelő használata.
A kivitelezési munkafolyamatok résztvevői.
Kivitelezési munkafolyamatok sorrendisége, szervezés jelentősége.
Szervezési munkafolyamatok lebonyolítása.
Engedélyeztetések dokumentációinak ügyintézése.
Kivitelezési munkálatok megkezdése, a munkafolyamatok nyomon követése,
ellenőrzése, lebonyolítása.
Építési helyszínek ismerete, sajátosságai.
5.3.2.
Műszaki rajz
A rajzolás alapjai.
Vonalgyakorlatok, szabványírás.
A szabvány fogalma, a rajzi szabványok.
Építőipari szabványok.
A megfelelő méretarányok ismerete.
Méretarányok átváltása.
Szerkesztési gyakorlatok.
Ábrázolási módok:
Vetületi ábrázolások
Axonometrikus ábrázolások
Az építészeti rajzokon használt tervi jelölések értelmezése, gyakorlati
jelentősége a kivitelezés során.
Anyagjelölések ismertetése, részletrajzon való felismerése.
Az építészeti rajz formai követelményei.
Építészeti rajzok megismerése, értelmezése.
Engedélyezési és kiviteli terv szerepe a megvalósítás folyamatában.
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése.
Műszaki rajz készítése megadott szempontok alapján.

24 óra

5.3.3.
Épületfizika
Épületszerkezettani alapismeretek alkalmazása.
Statikai alapismeretek gyakorlati alkalmazása.
Hőterhelési korlátok.
Páraterhelés.
Akusztika alapjai, hangszigetelési ismeretek.
Épületgépészeti és energetikai ismeretek.
Elektromos szakipar alapjai.
Hidrotechnikai tulajdonságok.
Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái.

24 óra
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Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználási gyakorlata.
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok
bemutatása.
Szigetelő anyagok fektetése, toldása.
Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése.
Szigetelési hibák korrigálása.
Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok gyakorlati alkalmazása.
Szigetelések anyagjelölése a terveken.
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján.
Épületeket érő hő és hanghatások.
Hőtechnikai ismeretek:
Hővezetés
Hősugárzás
Hőáramlás
Hőátbocsátási tényező
Hőtágulás
Tűzállóság
Hőtechnikai jellemzők.
Akusztikai alapfogalmak.
Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása.
Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények.
Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői.
Hő- és hangszigetelési technológiák gyakorlati alkalmazása.
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése.
Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon.
Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások
betartása.
5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Tanműhely
5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszá
m
1.1
1.2.
1.3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés

csoport

osztály
x
x

x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

szemléltetés
házi feladat

x

5.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

során

-

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Kiviteli és engedélyezési
tervdokumentáció értelmezése

Osztálykeret

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

x
x

x

Csoportbontás

1.4.
1.5.

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

-

x

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10275-12 azonosító számú
Falazás, vakolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10275-12 azonosító számú, Falazás, vakolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Vakolási munkák

Vakolási ismeretek

x

Falszerkezetek

Falszerkezetek tervei,
anyagszükséglete

Falszerkezetek készítése

Falszerkezetek anyagai,
kitűzési ismeretek

10275-12
Falazás, vakolás

Mérés és kitűzés

Falazás vakolás
gyakorlat

Falazás, vakolás

FELADATOK
Falazási munkát végez, falazati
rendszereket alkalmaz
Falazóelemeket darabol, falsíkot
ellenőriz
Falazatot soronként vízszintesen
ellenőriz
Habarcsot terít, telíti a hézagokat
Falat, pillért, oszlopot készít,
falazott boltövet, boltozatot készít
Rabicot készít függőleges és
vízszintes felületen
Hagyományos vakolatot készít
belső fal- és mennyezet felületen
Felületet előkészít, alapvakolatot,
simító vakolatot készít
Hagyományos
külső
homlokzatvakolatot készít
Gépi vakolatot készít belső fal,
mennyezet és külső homlokzati
felületen
Díszítő vakolást készít
Dörzsölt, kapart, szórt vakolatot
készít
Falazott
(kő
és
tégla)
homlokzatburkolatot készít
Egyszerű falazó- és vakolóállványt
épít, ellenőriz, bont
A tartóelemeket és a tartozékokat
tisztítja
Az állványanyagot fajtánként
deponálja
A falazás és vakolás elkészítéséhez
szükséges
anyagigényt
meghatározza

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

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

Alkalmazza
a
munkakörre
vonatkozó
szakmai
és
munkavédelmi szabályokat

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Kitűző eszközök, kitűzési módok
Mérő és jelölő eszközök

x
x

x
x

Zsinórállvány készítés

x

x

x

x

x

x

Építőanyagok
fajtái,
felhasználásuk
Falazó,
vakoló
anyagok
tulajdonságai, egymásra hatása
Anyagjelölés,
tervjelek,
szerkezetek
jelölése,
méretmegadás
Szabványok
Szerkezeti alapismeretek
Statikai ismeretek
Téglakötések típusai, alkalmazási
területe
Falazati rendszerek típusai
Falfelületek, a felület minőségi
követelményei
Kézi és gépi vakolás technológiája
Homlokzati
díszítővakolás
technológiái
Vakolat típusok készítése
Habarcs fajták keverése
Vakolatok utókezelése
Megszilárdult vakolat javításának
módszerei
A faanyagok tulajdonságai, hibái,
betegségei, ipari felhasználású
fafajok, faanyagok
Állványépítés,
állványfajták,
állványszerkezetek, feljárók
Kötések, kapcsolások, tartók
Kézi szerszámok, célszerszámok
Fűrészek, fűrészgépek
Fafelület
megmunkáló
és
emelőgépek
Hasító és forgácsoló gépek
Szerelő és bontó kéziszerszámok
Anyag-előkészítés gépei
Emelőgépek
Energiabiztosítás
Hatósági előírások

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

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
Kitűző eszközök és mérőműszerek
használata, szintjelek értelmezése

x

x

46

x

x

Építész és tartószerkezeti műszaki
tervek és kapcsolódó műszaki
leírások olvasása, értelmezése
Kézi szerszámok és kisgépek
használata
Építészeti műszaki rajzról vázlat
készítése
Mennyiségérzék

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság

x

x

x

x

x

Szervezőkészség

x

x

x

x

Mozgáskoordináció

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányítási készség

x

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

Határozottság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Módszeres munkavégzés

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x
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x
x

x
x

x

6. Falazás, vakolás tantárgy

212 óra

6.1.A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókkal a falszerkezetek anyagait, falszerkezetek és falazati
rendszerek kivitelezési technológiájára vonatkozó előírásokat, műszaki rajzi
jelöléseket.
Átfogó, komplex ismeretek elsajátítása a falazó és vakoló habarcsok
összetételéről, készítésének technológiáiról, valamint felhasználási területeikről.
Műszaki tervdokumentáció alapján falazási és vakolási munkák elvégzéséhez
szükséges anyagok mennyiségének meghatározása. Célszerszámok megfelelő,
munkavédelmi előírások betartása.
6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
6.3.Témakörök
6.3.1.
Falszerkezetek anyagai, kitűzési ismeretek
óra
Kitűzési alapismeretek.
Kitűzés eszközei, mérő és jelölő eszközök.
Vízszintes mérés.
Magasságmérés, szintezés eszközei.
Épületek kitűzésének menete.
Zsinórállvány készítése.
Falszerkezetek helyének meghatározása, kitűzése.
Nyílászáró szerkezetek kitűzése.
Építőanyagok, falazóanyagok gyártási technológiájának fejlődése,
korszerűsítésének okai.
Természetes falazóelemek anyagai.
Kőfalazatok jellemzői:
Időállóság
Környezeti hatások
Szilárdság
Hőszigetelő képesség
Kő falazatok anyagai, építőkövek.
Vályog előnyös és hátrányos tulajdonságai.
Mesterséges falazóelemek fajtái.
Építési kerámiák jellemzői.
Építési kerámia falazóanyagok előállítási folyamata.
Építési kerámiák gyártási és minőségi hibái.
Falazóelemek vizsgálata.
48
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Tégla falazatok anyagi jellemzői.
Vázkerámia rendszerek ismertetése.
Pórusbeton falazó elemek ismertetése.
Mészhomoktégla falazóelemek jellemzői.
Egyszemcsés könnyűbeton falazóelemek.
Zsaluzóelemek.
Polisztirol zsaluzóelemek rendszeri jellemzői, méretei.
Falazati rendszerek típusai, korszerű falazati rendszerek ismertetése.
Falazó anyagok tulajdonságai, egymásra hatása.
Falazatok, falazó anyagok hibái.
6.3.2. Falszerkezetek készítése
Falszerkezetek fogalma.
Falszerkezetek osztályozása:
Térelhatároló falak
Térosztó falak
Teherhordó falak
Nem teherhordó falak
Falszerkezetekkel szemben támasztott követelmények:
Szilárdsági követelmények
Nedvességvédelmi követelmények
Zajvédelmi követelmények
Hő- és páratechnikai követelmények
Tűzvédelmi követelmények
Szerkezeti alapismeretek.
Falszerkezetek kivitelezése, falazási munkálatok ismertetése.
Falazás általános szabályai.
Falidomkötések különböző falazóelemek esetén.
Különböző falszerkezetek készítésének technológiai előírásai:
Pincefalak
Lábazati falak
Felmenő falak
Pillérek, oszlopok
Tűzfalak
Oromfalak
Attikafalak
Mellvédfalak
Térdfalak
Válaszfalak
Merevítőfalak
Támfalak
Vázkitöltő falak
Kerítésfalak
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63 óra

Kémények:
Falazott kémények
Korszerű kéményrendszerek
Kémények hibái, felújításuk.
Falszerkezetek hibái, javítása.
Falazott boltövek készítésének szabályai.
Falazott boltozatok készítésére vonatkozó előírások.
Falfelületek felületminőségi követelményei.
Falazási munkák eszközei, gépei.
Anyag- előkészítés gépei.
Téglavágó- és daraboló gépek.
Falszerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
6.3.3. Falszerkezetek tervei, anyagszükséglete
32 óra
Téglakötések típusi különböző méretű és anyagú falazóanyagok esetén.
Téglakötések alkalmazási területe, használata a gyakorlatban.
Téglakötési gyakorlatok.
Falidomok ismerete, fajtái:
Falidomkötések kialakítása, rajzi ábrázolása:
Falvég
Falsarok
Falkereszteződés
Falpillér
Oszlop, pillér
Falkáva
Falcsatlakozás
Falazott kémények
Falazott kéménypillérek
Egysorú kötés téglakötése.
Kétsorú kötés, ábrázolása.
Falszerkezetek, falazatok anyagjelölése terveken.
Rajzolvasási feladtok.
Tervdokumentáció értelmezése.
Tervjelek építész terveken.
Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a falazatok készítésében.
Alaprajzok tervjeleinek értelmezése.
Metszetek tervjeleinek értelmezése.
Homlokzati tervek értelmezése.
Szerkezetek jelölése, részletrajzok, rajzolvasás:
Teherhordó falszerkezetek csomópontjai különböző falazóanyagok
esetén
Falak és födémek kapcsolata
Alap ás lábazati fal kapcsolata
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Lábazati fal és felmenőfal kapcsolata
Fal és koszorú kapcsolata
Méretmegadás, méretarányok.
Rajzi szabványok ismerete.
Falszerkezetek készítésének anyagigénye.
Anyagrendelés, mennyiségi egységek meghatározása.
6.3.4. Vakolási ismeretek
Építési kötőanyagok fajtái, jellemzői:
Hidraulikus kötőanyagok
Cement
Cement gyártása
Cement jellemzői, jelölései
Nem hidraulikus kötőanyagok
Építési mész előállítása, jellemzői
Mészfajták, jelölésük
Építési gipsz jellemzői, felhasználása
Falazó habarcsok jellemzői, összetétele.
Vakoló habarcsok, jellemzői, összetétele.
Habarcsok készítésének menete, keverése:
Kézi keverés
Gépi keverés
Szárazhabarcsok anyagai
Különböző falazati rendszerekhez tartozó habarcsok jellemzői.
Vakolat típusok készítésére vonatkozó előírások.
Vakolási sík, különböző felületek előkészítése.
Vakolás alapműveletei.
Belső és külső vakolatok.
Kézi vakolás technológiája.
Gépi vakolás technológiája.
Mennyezetvakolás különböző felületeken.
Oldalfalvakolás alapanyagai, előkészítése.
Homlokzatvakolatok anyagai, jellemzői.
Homlokzati díszítő vakolás technikái.
Korszerű vakolatok.
Vakolatok utókezelése.
Vakolási hibák.
Megszilárdult vakolat javításának módszerei.
Anyag-előkészítés gépei.
Építési segédszerkezetek, állványok, munkaállványok.
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján.
Vakolás szerszámai, gépei.
Munkavédelmi előírások.
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6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Építési terület
6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

csoport

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

osztály
x
x

x
x
x
x

6.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése

Osztálykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x
x
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tanulói

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

-

2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
Engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos versenyjáték

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

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

53

7. Falazás, vakolás gyakorlat tantárgy

324 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

7.1.A tantárgy tanításának célja
Falszerkezetek építéséhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása,
kivitelezési munkafolyamatok megvalósítása. Különféle falszerkezetek, falazati
rendszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok
megismertetése, azok megfelelő használata. Tervdokumentációk, műszaki
rajzok értelmezése, anyagigények meghatározása.
7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
7.3.Témakörök
7.3.1.
Mérés és kitűzés
36 óra
Mérési gyakorlatok.
Mérőeszközök fajtái, megismerése.
Mérőeszközök használata.
Szintezőeszközök használata.
Meglévő épületen végzett felmérési feladatok.
Magasságmérési gyakorlatok.
Hosszmérési gyakorlatok.
Mérés és kitűzés gyakorlati alkalmazása.
Épületek helyének meghatározása.
Egyszerű épület alappontjainak jelölése, mérése.
Épületszerkezetek helyének meghatározása a kivitelezési munkák során.
Szintvonal szerepe és meghatározása.
Zsinórállvány feladata, készítésének szabályai.
Zsinórállvány készítése, épületszerkezetek helyének meghatározása a
gyakorlatban.
Zsinórállványon méretellenőrzés.
Zsinórállvány építéséhez szükséges anyagok, és eszközök ismertetése, azok
használata.
Mérési, kitűzési, szintezési hibák.
Műszaki tervek értelmezése, rajzolvasás.
Kiviteli tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés folyamatában.
Engedélyezési tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés
folyamatában.
Helyszínrajz értelmezése.
Alaprajz értelmezése.
Metszeti rajz értelmezése.
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Homlokzati rajz értelmezése.
Épületek kitűzési munkáira vonatkozó munkavédelmi előírások.
7.3.2. Falszerkezetek
144 óra
Falszerkezetek kivitelezése, falazási munkálatok ismertetése.
Falazás általános szabályainak alkalmazása.
Falidomkötések készítése különböző falazóelemek esetén.
Teherhordó falak kivitelezése.
Nem teherhordó falak építése.
Hagyományos építési technológiák alkalmazása.
Korszerű falazati rendszerek technológiájának alkalmazása.
Falszerkezetek építése:
Pincefalak
Lábazati falak
Felmenő falak
Pillérek, oszlopok
Tűzfalak
Oromfalak
Attikafalak
Mellvédfalak
Térdfalak
Válaszfalak
Merevítőfalak
Támfalak
Vázkitöltő falak
Kerítésfalak
Kémények:
Falazott kémények
Korszerű kéményrendszerek
Kémények hibái, felújításuk.
Falszerkezetek hibái, javítása.
Falazott boltövek készítése.
Falazott boltozatok készítése.
Falazás eszközeinek, gépeinek használata.
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítéséhez állványzat építése.
Falszerkezetek, és falazott szerkezetek készítéséhez anyagszükséglet
számolása.
Falazási munkák eszközeinek, gépeinek használata.
Anyag- előkészítés gépeinek használata.
Téglavágó- és daraboló gépek használata.
Falazott boltozatok készítésére vonatkozó előírások.
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi
előírások.
55

7.3.3. Vakolási munkák
144 óra
Habarcsok vakolatok anyagainak ismerete, alkalmazása.
Habarcsok, vakolatok összetételének meghatározása.
Habarcs keverés módjai.
Falazó habarcsok keverése.
Különböző falazati rendszerek habarcsai.
Vakolás szerszámainak használata.
Vakolat síkjának kitűzése, ellenőrzése.
Vakolandó felületek előkészítése.
Vakolás alapműveleteinek gyakorlása.
Kézi vakolás technológiájának alkalmazása.
Beltéri vakolás készítése oldalfalon.
Beltéri vakolás mennyezeten.
Mennyezet vakolat készítése.
Téglafelületek vakolása.
Beton felületek vakolatának készítése.
Gépi vakolat készítése különböző felületeken.
Külső homlokzatvakolatok készítése.
Homlokzati díszítő vakolás készítése.
Hagyományos vakolatok készítése:
Sima festett felülettel
Cuppantott
Kőporos fröcskölt
Kőporos dörzsölt
Nemes vakolatok készítése különböző felületi kialakításokkal.
Korszerű vakolatrendszerek alkalmazása.
Vakoló munkák állványzatának építése.
Vakoló munkák állványzatának bontása.
Vakolási munkák anyagigényének számolása.
Vakolási munkák készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
7.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
7.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt

osztály

x
x
x
x

7.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

alkalmazható

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Kiviteli és engedélyezési
tervdokumentáció értelmezése

x

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló

x
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-

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

-

x

-

7.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10274-12 azonosító számú
Beton és vasbeton szerkezetek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10274-12 azonosító számú, Beton és vasbeton szerkezetek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Beton és vasbeton szerkezetek
tervei, anyagszükséglete

Beton és vasbeton előállítása

Betonozási munkák eszközei,
gépei,
zsaluzatok, állványzatok

Előregyártott vasbeton
szerkezetek

Monolit beton és vasbeton
szerkezetek

10274-12
Beton és vasbeton
szerkezetek

Beton és vasbeton anyagai

Beton és vasbeton szerkezetek

x

x

Beton és vasbeton szerkezetek
készítése

Beton és
vasbeton
szerkezetek
gyakorlat

FELADATOK
Meghatározza a beton és
vasbeton
szerkezet
anyagmennyiségét
Előállítja
a
tervezett
betonminőséget az előírt
keverési arány betartásával
Alapot,
falat,
pillért,
oszlopot,
áthidalót,
födémgerendát,
födémet,
vasbeton
koszorút
és
lépcsőt készít
Szerelőbetont, aljzatbetont
és járdát készít
Egyszerű
vasbeton
szerkezet vasalását, bekötő
vasalását készíti
A
betonacél
armatúrát
beépíti, betonozás előtt
ellenőrzi
Hagyományos zsaluzatot
készít, ellenőriz és bont
Ellenőrzi a zsaluzat alak- és
mérethelyességét
Alátámasztó
zsaluzó
rendszereket alkalmaz
Munkaállványt készít és
bont
Elvégzi
a
betonozást
üzemben, vagy helyszínen
kevert betonból, a zsalu
teherbírásának
megfelelő

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

ütemben
Keveri,
bedolgozza
és
tömöríti a betont
Frissbeton
bedolgozása
után ellenőrzi a méret- és
alakhelyességet
Gondoskodik a bedolgozott
beton utókezeléséről (a
betont körülvevő légköri
jellemzőktől függően)
Kizsaluzás utáni felületi
sérüléseket javít
A betonozáshoz és a
vasszereléshez
szükséges
gépeket kezeli
Alkalmazza
a
dokumentálás különböző
formáit
Használja (biztosítja) a
beton és vasbeton kiviteli
munkákhoz
előírt
munkavédelmi eszközöket
Szakszerűen deponálja a
kiszállított
előregyártott
elemeket
Falbetont készít
Falsíkot, falegyent ellenőriz
Szemrevételezi a leszállított
elemek minőségét, irányítja
és ellenőrzi a födémek
elkészítésénél az elemek
beemelését, elhelyezését
Betartja és betartatja a
munkavédelmi,
biztonságtechnikai
előírásokat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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
Betonozás,
vasszerelés
előkészítése
Anyagrendelés,
fuvarszervezés,
anyaglerakás és tárolás,
anyagnyilvántartás
Érintésvédelem
Betonozási és vasszerelési
munkák
megkezdésének
feltételei
Szerkezeti alapismeretek
Tervjelek, anyagjelölések
Anyagok kölcsönhatása

x

x

x

x
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 egymásra hatása
Betonés
betonacél
anyagokra
vonatkozó
szabványok
Betonozáshoz
szükséges
energiabiztosítás
Építőgépek
(emelő,
anyagmozgató,
betonkeverő,
betonbedolgozó, tömörítő)
Betonacélok fajtái, mérete,
tulajdonságai, beépítése
Frissbeton
összetételének
meghatározása,
bedolgozási technológiája
Betonok osztályozása
Tervi
betonjellemzők
minőségtanúsításához
próbatestek készítése
Bedolgozott
beton
utókezelése
Betonfelületek, a felület
minőségi követelményei
Beton anyagú szerkezet
minőségének ellenőrzése
Fal- és födémbetonozási
ütemek, munkahézagok és
dilatációk képzése
Betonozási sebesség és a
frissbeton-bedolgozás
módjai
Megszilárdult
beton
felületek
javításának
anyagai és módszerei
Előre
gyártott
födémszerkezetek
szabályos beépítése
Betonozás, vasalás előírt
technológiai végrehajtása
Előre
gyártott
nyílásáthidalások, lépcsők
szabályos beépítése
Vasbeton szerkezetek hibái
Szerkezetek
zsaluzása,
dúcolása, ezek bontása
Állványépítés
(hagyományos állványok)
Hatósági előírások
Munkavédelmi előírások,
védőruhák,
védőfelszerelések

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

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

használata
Környezetvédelem,
hulladékkezelés

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Frissbeton
bedolgozás
gépeinek,
eszközeinek
készségszintű használata
Építész tervek, műszaki
leírások, zsaluzási, dúcolási
tervrajzok,
szintjelek
értelmezése
Mennyiségérzék
Kézi
kisgépek,
gépek,
berendezések
működtetésének megértése
Kitűző eszközök használata

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság

x

Szervezőkészség
Felelősségtudat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányítási készség

x

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Rendszerben
gondolkodás
Gyakorlatias
feladatértelmezés
Körültekintés,
elővigyázatosság

való

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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8. Beton és vasbeton szerkezetek tantárgy

176 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

8.1.A tantárgy tanításának célja
A beton és vasbeton szerkezetek anyagainak, alkotóelemeinek megismerése,
betonkeverékek készítésére, felhasználásra vonatkozó előírások, beton és
vasbeton termékek felhasználásának lehetőségei.
A beton és vasbeton épületszerkezetek kivitelezési technológiáinak elsajátítása.
Műszaki dokumentáció értelmezése, betonozási munkák anyagszükségletének
meghatározása, kapcsolódó alapfogalmak megértése.
Beton és vasbeton szerkezetek készítésénél használatos eszközök, gépek
rendeltetésszerű használata. Betonozási munkák során alkalmazandó
zsaluzatok, állványzatok, ideiglenes alátámasztó szerkezetek készítése.
8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
8.3.Témakörök
8.3.1. Beton és vasbeton anyagai
22 óra
Beton kötőanyagai.
Beton adalékanyagai.
Keverővíz jellemzői.
Frissbeton, és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek és
kiegészítő anyagok.
Anyagok kölcsönhatása.
Beton előállításának módjai.
Friss beton összetétele, bedolgozási technológiája.
Beton szilárdulási folyamata és a szilárdulást befolyásoló tényezők.
Betonok alkalmazási területei, osztályozása, jelölése.
Frissbeton bedolgozás eszközei.
Frissbeton bedolgozás gépei.
Betonok tömörítésének módjai, jelentősége különböző szerkezetek esetén.
A bedolgozott friss beton utókezelésére vonatkozó előírások.
Megszilárdult beton tulajdonságai, minőségi jellemzői.
Különleges betonok fajtái, alkalmazási területük.
Anyagrendelés, tárolás, fuvarszervezés.
Betonacél szilárdsági jellemzői.
Betonacélok fajtái, mérete, tulajdonságai, beépítése.
Felületi kialakítások.
Betonacél toldása, lehorgonyzás.
Acélbetétek elhelyezése és szerepe a vasbeton szerkezetekben.
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Betontakarás.
Vasszerelési munkák megkezdésének feltételei.
Betonacél feldolgozás gépei, eszközei.
Munkavédelmi előírások, védőruhák, védőfelszerelések.
8.3.2.
Monolit beton és vasbeton szerkezetek
54 óra
Építmények szerkezeti részei.
Beton és vasbeton anyagú épületszerkezetek.
Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek fajtái.
Alapszerkezetek készítése betonból és vasbetonból.
Síkalapok fajtái:
Sávalapok
Pontalapok
Lemezalapok
Szalag- és gerendarács alapok
Síkalapok jellemzői, szerkezeti kialakítása.
Mélyalapok fajtái és jellemzői:
Cölöpalapok
Résfalak alapozása
Kútalapok
Mélyalapok szerkezeti kialakítása.
Talajok fajtái, jellemzői.
Alapszerkezetek földmunkái.
Földmunkákat megelőző műveletek.
Feltöltések, visszatöltések.
Munkagödör kialakítása, megtámasztása.
Beton és vasbeton falszerkezetek.
Beton és vasbeton pillérek, oszlopok.
Vízszintes szerkezetek készítése monolit vasbetonból:
Nyílásáthidalások
Vasbeton koszorúk
Födémek
Erkélyek
Aljzatbetonok
Beton és vasbeton lépcsők kivitelezésének módjai.
Beton aljzatok minősége, vastagsága, felületképzése.
Vasbeton szerkezetek hibái.
Megszilárdult beton felületek javításának anyagai és módszerei.
Munkahézag dilatáció képzése.
Beton és vasbeton szerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások
8.3.3.
Előregyártott vasbeton szerkezetek
Építmények szerkezeti részei.
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Előregyártott beton és vasbeton szerkezeti elemek kialakításának okai.
Épületszerkezetek kapcsolata, felfekvés kialakítása, jelentősége.
Födémekkel szemben támasztott követelmények.
Előregyártott vasbeton födémek típusa:
Normál vasalású vasbeton gerendás födémek
Feszített vasalású vasbeton gerendás födémek
Zsaluelemes födémek
Körüreges födémpallók
Előregyártott vasbeton födémek szerkezeti jellemzői, sajátosságai.
Porotherm rendszer.
Előregyártott vasbeton nyílásáthidalások típusa:
Vasbeton gerendás áthidalások
Kéregelemes áthidalások
Pórusbeton áthidalások
Zsaluelemes áthidalások
Redőnyszekrényes áthidalások
Előregyártott vasbeton, nyílásáthidalások, lépcsők szabályos beépítése.
Előregyártott vasbeton födémek kivitelezési technológiája, szabályos
beépítése.
Vasbeton gerendás- béléstestes födémek.
Vasbeton pallós födémek készítése.
Félmonolit födémek készítése, szerkezeti jellemzői.
Vasbeton szerkezetek kivitelezési hibái.
Betonfelületek minőségi követelményei.
Előregyártott vasbeton szerkezetek elhelyezésére vonatkozó munkavédelmi
előírások.
8.3.4.

Betonozási munkák eszközei, gépei, zsaluzatok, állványzatok
14 óra
Betonkeverés eszközei és gépei.
Helyszíni betonkeverés módjai.
Üzemi betonkeverés.
Betonszállítás módja, eszközei és gépei:
Kézi betonszállítás
Gépi betonszállítás
Beton bedolgozásának eszközei és gépei.
Kézi bedolgozás szabályai.
Gépi bedolgozásra vonatkozó előírások.
Tömörítés eszközei és gépei:
Kézi tömörítés
Gépi tömörítés
Betonacél megmunkálás gépei.
Betonacél egyengető, vágó, hajlító berendezései, gépei.
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Zsaluzat fogalma, feladata.
Zsaluzatok anyagai.
Zsaluzatok kialakításának szempontjai, megtámasztása, alátámasztása.
Friss beton zsaluzatra kifejtett nyomása.
Monolit vasbeton szerkezetek zsaluzása, dúcolása.
Függőleges beton és vasbeton szerkezetek hagyományos zsaluzata.
Alapok, pillérek, oszlopok falak zsaluzatai.
Vízszintes beton és vasbeton szerkezetek hagyományos zsaluzata.
Áthidalások, koszorúk, gerendák, lemezek, födémek hagyományos zsaluzata.
Lépcsők zsaluzása.
Zsaluzatok előkészítése.
Kizsaluzás.
Hagyományos állványok építése, bontása.
Előregyártott szerkezetek beépítésénél alkalmazott alátámasztások,
merevítések.
Leggyakrabban előforduló hibák.
Munkavédelmi előírások.
8.3.5. Beton és vasbeton szerkezetek tervei, anyagszükséglete 32 óra
Beton és vasbeton épületszerkezetek anyagjelölése.
Beton és vasbeton szerkezetek elölése építészeti rajzokon.
Rajzolvasási feladatok, épületszerkezeti ismeretek.
Tervjelek értelmezése.
Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a beton és vasbeton.
szerkezetek készítésénél, helyének meghatározásában.
Alaprajzok tervjeleinek értelmezése.
Metszetek tervjeleinek értelmezése.
Homlokzati tervek értelmezése.
Előregyártott és monolit vasbeton és vasbeton szerkezetek jelölése, ábrázolása,
részletrajzok, rajzolvasás:
Alapok ábrázolása
Lábazati falak ábrázolása
Falak ábrázolása
Pillérek, oszlopok ábrázolása
Födémek ábrázolása
Lépcsők ábrázolása
Áthidalások ábrázolása
Koszorúk ábrázolása
Erkélyek ábrázolása
Épületszerkezetek kapcsolatának kialakítása.
Beton és vasbeton szerkezetek méreteinek megadása.
Rajzi szabványok ismerete.
Vasalási tervek értelmezése.
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Betonacél szükséglet meghatározása.
Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek anyagszükségletének
meghatározása.
Előregyártott beton és vasbeton szerkezetek beépítéséhez kapcsolódó
számítások.
Anyagrendelés, mennyiségi egységek meghatározása.
8.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Építési terület
8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

csoport

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

osztály
x

x
x
x
x
x

8.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Osztálykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

x
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x

-

x

-

1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
4.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció értelmezése

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos versenyjáték

x
x

-

x

-

x

-

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

9. Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat tantárgy

288 óra

Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

9.1.A tantárgy tanításának célja
Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, beton és vasbeton szerkezetek
készítési technológiáinak ismerete. Betonozási munkák előkészítése. Beton,
vasbeton szerkezetek kivitelezési folyamainak végrehajtása. Beton és vasbeton
szerkezetek utókezelési módjainak ismerete. Rendelkezésre álló
tervdokumentációk megértése, ismeretek helyén való alkalmazása.
9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
9.3.Témakörök
9.3.1.
Beton és vasbeton előállítása
144 óra
Beton és vasbeton anyagainak ismerete.
Beton jelölések értelmezése, megfelelő szilárdságú beton alkalmazása.
Betonok kötőanyagainak, adalékanyagainak ismerete.
Frissbeton, és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek és
kiegészítő anyagok szakszerű használata.
Beton, vasbeton alapanyagainak szakszerű tárolása.
Alapanyagok előkészítése.
Betonkeverés:
Kézi betonkeverés
Gépi betonkeverés
Betonkeverék szakszerű bedolgozása.
Betonacélok jelölésének ismerete.
Vasszerelési munkákat megelőző méretellenőrzés.
Betonacélok megmunkálása a gyakorlatban.
Betonacélok elhelyezése vasbeton szerkezetben.
Betonok utókezelése.
Tömörítés különböző monolit beton és vasbeton szerkezet esetében:
Kézi tömítési eljárás
Gépi tömörítési eljárás
Frissbeton bedolgozás eszközei.
Betonozás, betonkeverés gépeinek használata.
Betonacél megmunkálás gépeinek használata.
Beton felületek kialakítása.
Betontakarás kialakítása.
Beton és vasbeton hibái, azok javítása.
Beton és vasbeton előállítására vonatkozó munkavédelmi előírások,
védőruhák, védőfelszerelések.
9.3.2. Beton és vasbeton szerkezetek készítése
Különböző szerkezetek készítésének technológiája.
Alapok készítése monolit betonból és vasbetonból.
Pillérek, oszlopok készítése monolit betonból és vasbetonból.
Falak készítése monolit betonból és vasbetonból.
Áthidalások készítése monolit vasbetonból.
Koszorúk készítése.
Gerendák készítése monolit vasbetonból.
Lépcsők készítése monolit vasbetonból.
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Vízszintes lemezek készítése monolit vasbetonból.
Félmonolit födémek készítése.
Betonacélok szerelése.
Felbeton készítése.
Betonaljzatok készítése.
Beton utókezelése.
Munkahézag, dilatáció kialakítása különböző szerkezeteknél.
Fogadó szerkezetek előkészítése.
Famegmunkálás szerszámai, gépei.
Alapok, pillérek, oszlopok, falak hagyományos zsaluzása.
Áthidalások, koszorúk, gerendák, lépcsők, vízszintes lemezek hagyományos
zsaluzatának, alátámasztásának készítése.
Zsaluzatok bontása.
Előregyártott vasbeton gerendás áthidalások készítése.
Előregyártott vasbeton elemes födémek készítése.
Előregyártott vasbeton elemek készítése.
Előregyártott szerkezetek emelésének, elhelyezésének eszközei, gépei.
Munkavédelmi, és környezetvédelmi ismeretek.
9.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
Építési terület
9.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt

csoport
x

x
x
x
x
x

9.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

osztály

során

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció értelmezése

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Egyéni
1.

6. pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x

-

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x

x

x

-

9.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10277-12 azonosító számú
Szigetelések
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

73

A
10277-12
azonosító
számú,
Szigetelések
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Hő- és hangszigetelés

Vízszigetelés készítése

Hő- és hangszigetelés
készítése

Szigetelések
gyakorlat

Vízszigetelés

Víz-, hő- és
hangszigetelés

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

10277-12
Szigetelések

FELADATOK
Értelmezi a szigetelési tervet
Felméri a munkaterületet
Meghatározza az anyagszükségletet
Kellősít, alkalmassá teszi az aljzatot a vízszigeteléshez
Kialakítja
a
vízszigetelési
hajlatokat,
a
hajlaterősítéseket
A vízszigetelés gépészeti áttörések környezetét
előkészíti
Előkészíti, méretre vágja a szigetelőlemezt
Szigetelő lemezt fektet, told
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készít
A csatlakozások környezetét a technológiának
megfelelően megerősíti, kialakítja
Megvizsgálja a hőszigetelésre kerülő felületet
Kellősíti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag
felhordása előtt
Felhordja a ragasztóanyagot vagy a felerősítő
elemeket
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot, táblákat, elvégzi azok
rögzítését
Elválasztó réteget, párakiegyenlítő réteget helyez el
Épületeket, épületrészeket hang- és hőhatás ellen
szigetel
Gondoskodik a víz-, hő- és hangszigetelő anyag
védelméről
Utólagos
szigetelő
munkák
előtt
feltárással
diagnosztizál
Megvédi
a
kész
szigeteléseket
(víz-,
hő-,
hangszigetelés)
Az elkészült munkát (víz-, hő-, hangszigetelés)
ellenőrzi
Használja az előírt munkavédelmi eszközöket
Betartja
a
munkavédelmi,
biztonságtechnikai
előírásokat
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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

SZAKMAI ISMERETEK
Szigetelési módok, eljárások
Szigetelésekre vonatkozó szabványok, technológiai
előírások
Szigetelések fogadó szerkezetei
Tervjelek
Tervolvasás
Méretmegadási módok
Szigetelőanyagok rögzítési módjai
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
Szigeteléshez szükséges ragasztóanyagok fajtái,
felhasználásuk
Rögzítések fajtái, rögzítő anyagok felhasználása
Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk
Anyagok kölcsönhatása
Anyagok tulajdonságai
Anyagkezelés
Ragasztóanyagok káros hatásai
Kézi szerszámok
Vágó-, előkészítő eszközök
Rögzítő kisgépek
Ragasztóanyag
előkészítéséhez
használható
berendezések
Hatósági előírások
Érintésvédelem
Közműcsatlakozások

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

Módszeres munkavégzés

x

x

Rendszerekben való gondolkodás

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Építészeti, épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
Szigetelési jelképek értelmezése
Gépek, berendezések működtetésének megértése
Vízszigetelő szerszámok, kisgépek használata
Hő-, és hangszigetelő szerszámok használata

x
x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
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10. Víz-, hő- és hangszigetelés tantárgy

72 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A kőműves és hidegburkoló szakma munkafolyamataihoz kapcsolódó víz- hőés hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak megismerése.
Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges ismeretek
elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok ismerete.
Szigetelő anyagok alkalmazási területeinek megismerése, szigetelési munkák
eszközeinek és gépeinek megfelelő használata.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
10.3. Témakörök
10.3.1. Vízszigetelés
36 óra
Hidrotechnikai tulajdonságok.
Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái.
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk.
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok.
Üzemi- és használati víz elleni szigetelés fajtái, technológiája.
Szigetelő anyagok fektetése, toldása.
Bitumenes jellegű lemezszigetelések.
Bevonat szigetelések.
Tömegbeton szigetelés.
Fémlemez szigetelés.
Szigetelésekre vonatkozó szabványok.
Fogadószerkezetek előkészítése.
Dilatációs hézag kialakítása.
Vízszintes vízszigetelés csőáttörése.
Szigeteléshez szükséges ragasztó anyagok fajtái, felhasználásuk.
Rögzítő kisgépek.
Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések.
Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése.
Vízszigetelés kéziszerszámai.
Szigetelések védelme.
Szigetelési hibák.
Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok.
Szigetelések anyagjelölése a terveken.
Közműcsatlakozások.
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján.
76

Vízszigetelés készítésére vonatkozó munkavédelmi és biztonságtechnikai
előírások.
10.3.2. Hő- és hangszigetelés
36 óra
Épületeket érő hő és hanghatások.
Hőtechnikai ismeretek:
Hővezetés
Hősugárzás
Hőáramlás
Hőátbocsátási tényező
Hőtágulás
Tűzállóság
Hőtechnikai jellemzők.
Akusztikai alapfogalmak.
Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása.
Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények.
Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői:
Szálas szigetelő anyagok
Üreges (porózus) szigetelő anyagok
Ömlesztett szigetelő anyagok
Kiegészítő anyagok és elemek
Hő- és hangszigetelési technológiák különböző szerkezetek esetén:
Fogadószerkezetek, felületek
Talajon fekvő padlók, aljzatok szigetelése
Falszerkezetek hő- és hangszigetelési módjai
Födémszerkezetek hő- és hangszigetelési módjai
Koszorúk hőszigetelése
Erkélyek, teraszok (fűtött tér felett) hő- és hangszigetelési módjai
Utólagos hő- és hangszigetelése készítésének feltételei, technológiái.
Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon.
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján.
Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Építési terület
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek,
tanulói tevékenységformák (ajánlás)
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10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
házi 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.

osztály
x

x
x
x
x
x
x

10.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Osztálykeret

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x
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tanulói

-

3.

Komplex információk körében

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal
vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos versenyjáték

x

-

x

x

x

-

x

-

x

-

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

11. Szigetelések gyakorlat tantárgy

144 óra

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A víz-, hő- és hangszigetelő anyagok, és eszközök megfelelő alkalmazásának
elsajátítása, szigetelési módok megismerése. Épületek víz- hő- és
hangszigetelésének elkészítése, elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazása.
Munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
11.3.

Témakörök

11.3.1. Vízszigetelés készítése
54 óra
Vízszigetelő anyagok ismerete, alkalmazása.
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagainak használata.
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés készítése.
Aljzatok tisztítása, javítása, kellősítése.
Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának előkészítése.
Talajpára elleni szigetelés aljzatának előkészítése.
Talajpára elleni szigetelés készítése.
Talajnedvesség elleni szigetelés készítése.
Függőleges és vízszigetelés csőáttörése kialakítása.
Hajlatok szakszerű kialakítása.
Dilatációs hézag kialakítása.
Üzemi és használati víz elleni szigetelés anyagainak megfelelő alkalmazása,
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szigetelés készítése.
Szigetelő anyagok fektetése, toldása.
Bitumenes jellegű lemezszigetelések készítése.
Bevonat szigetelések készítése.
Tömegbeton szigetelés készítése.
Fémlemez szigetelés alkalmazása.
Vízszigetelés készítés kéziszerszámainak használata.
Vízszigetelés készítéséhez szükséges gépek alkalmazása.
Szigetelések védelme.
Szigetelési hibák, azok javítása.
Szigetelés ábrázolásának ismerete terveken.
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján.
Vízszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
11.3.2. Hő- és hangszigetelés készítése
90 óra
Mérő- és kitűző eszközök alkalmazása.
Hő- és hangszigetelő anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása:
Szálas szigetelő anyagok beépítése
Üreges (porózus) szigetelő anyagok alkalmazása
Ömlesztett szigetelő anyagok használata
Kiegészítő anyagok és elemek felhasználása
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott eszközök használata.
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott gépek használata.
Szigetelendő felületek előkészítése.
Hőszigetelés készítése különböző felületeken:
Lábazati fal hőszigetelése
Nyílásáthidalások hőszigetelése
Koszorúk hőszigetelésének elhelyezése
Épülethatároló fal hőszigetelése
Homlokzati hőszigetelő rendszerek alkalmazása
Talajon fekvő padló hőszigetelése
Födémek hőszigetelése
Falak hangszigetelése.
Födémek hangszigetelése.
Szigetelési hibák, azok javítása
Utólagos hő- és hangszigetelése készítésének feltételei technológiái.
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése.
Anyagszükséglet meghatározása építészeti tervdokumentáció alapján.
Hő- és hangszigetelési készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
Építési terület
80

11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek,
tanulói tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt

csoport
x
x
x

x

11.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Osztálykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után

x
x
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-

4.
4.1.
4.2.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x
x

-

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10276-12 azonosító számú
Hidegburkolási feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10276-12 azonosító számú, Hidegburkolási feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák
Hidegburkolási
feladatok gyakorlat

Kültéri fal és padlóburkolatok
készítése

Térburkolat készítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

Burkolatok kitűzése

x

Térburkolási ismeretek

x

Ragasztott vékonyágyas fal és
padlóburkolás

Beltéri burkolatok készítése

Homlokzatburkolatok készítése

Burkolati tervek, anyagszükséglet
számítás

Hagyományos vastagágyas fal és
padlóburkolás

10276-12
Hidegburkolási feladatok

Burkolandó felület ellenőrzése,
előkészítése, burkolatok kitűzése

Hidegburkolási feladatok

FELADATOK
Ellenőrzi a burkolás megkezdése
előtt
a
burkolandó
aljzat
minőségét, hibáit, tisztaságát
Előkészíti a fogadószerkezetet a
burkolat elhelyezésére
Burkolandó
felületet
javít,
aljzatkiegyenlítést készít
Síkot, lejtést ellenőriz
Kitűzi a burkolat helyét, síkját
Habarcsot készít
Ragasztóanyagot kever
Iránypontokat,
vezetősávokat
készít
Burkolólapot vág
Elhelyezi
a
felületre
a
burkolólapokat
Élvédő elemeket helyez el
Hézagol, fugáz
Letisztítja a burkolatot
Lépcsőburkolatot készít
Pillér-, és oszlopburkolatot készít
Medenceburkolatot készít
Erkély-, és teraszburkolatot készít
Lábazat-, és homlokzatburkolatot
készít
Térburkolatot készít
Javítja a hidegburkolatok hibáit
Egyszerű
felületek
esetén
burkolati
tervet
készít
hidegburkoláshoz
Hidegburkolatok
készítéséhez
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anyagszükségletet számol
Használja az előírt munkavédelmi
eszközöket
Betartja
a
munkavédelmi,
biztonságtechnikai előírásokat
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SZAKMAI ISMERETEK
Munkafolyamat megtervezése
Az elburkolandó szerkezetek
Méretellenőrzés
Mérő és kitűző eszközök
Aljzatkiegyenlítő,
aljzatjavító
anyagok,
aljzatkiegyenlítés,
aljzatjavítási
munkák
technológiája
Burkolat
fogadó
szerkezetek
jellemzői, minőségi követelményei
Hidegpadló
burkolatok,
csempeburkolatok anyagai
Burkolat kiegészítő elemek
Fugázó, rugalmas hézagkitöltő
anyagok
Fugázás, rugalmas hézagkitöltés
technológiája
Ágyazó
habarcs
alapanyagai,
készítése
Ragasztott
vékonyágyas
hidegburkolat
készítésének
technológiája
Hagyományos
vastagágyas
burkolat
készítésének
technológiája
Homlokzatburkolatok
anyagai,
homlokzati burkolás technológiái
Erkély-, és teraszburkolat anyagai,
rögzítési technológiák
Lépcsőburkolatok
anyagai,
burkolási technológiái
Pillérés
oszlopburkolatok
anyagai, burkolási technológiái
Lábazatburkolatok anyagai
Medenceburkolás
anyagai,
burkolási technológiái
Térburkolat anyagai, térburkolat
készítésének technológiája
Burkoló munkához szükséges
építőipari gépek, masszakeverő,
betonkeverő, vibrátorok
Burkoló szakrajz
Talajmunkák, tömörítési munkák
technológiája
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Burkolatok javítási munkáinak
technológiája
Munkavédelmi
és
biztonságtechnikai előírások
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Építészeti műszaki tervek és
dokumentációk, burkolati tervek
olvasása, értelmezése
Mérő- és kitűző eszközök készség
szintű használata
Burkoló kéziszerszámok, kisgépek
használata
Burkolati rajz készítése
Tömörítő eszközök használata
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Konszenzus készség
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Segítőkészség
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
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Gyakorlatias feladatértelmezés
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Módszeres munkavégzés
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12. Hidegburkolási feladatok tantárgy

136 óra

12.1.
A tantárgy tanításának célja
Hidegburkolási munkákat megelőző munkafolyamatok megismerése.
Burkolatok fogadószerkezeteinek, fogadófelületeinek ellenőrzése, előkészítése,
hidegburkolatok kitűzésének elsajátítása.
Hidegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok fajtáinak, jellemzőinek
ismerete. Hagyományos vastagágyas és ragasztott vékonyágyas burkolatok
készítésére vonatkozó előírások elsajátítása. Burkolati tervek alapján
anyagszükségletek meghatározása.
Kültéri burkoló munkák elvégzéséhez szükséges elméleti ismeretek
megszerzése. Homlokzatburkolat, térburkolatok anyagainak, elhelyezési
technológiájának bemutatása, tervdokumentációk alapján anyagszükséglet
számolása.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
12.3.

Témakörök

12.3.1. Burkolandó felület ellenőrzése, előkészítése, burkolatok kitűzése
20 óra
Fogadószerkezetek, fogadófelületek fajtái.
Fogadófelületek felületi és méreti ellenőrzése.
Fogadófelületek síkjainak ellenőrzése.
Fal és padlófelületek ellenőrzése.
Burkolatok aljzatainak ismertetése:
Aljzatbetonok
Esztrichek
Úsztatott aljzatok
Száraz aljzatok
Meglévő burkolatok, mint aljzatok
Aljzatokkal szemben támasztott követelmények.
Aljzatok hibái, javítása:
Repedések
Felületi egyenetlenségek
Porózusság
Szennyeződések
Vizes alapfelület
Szintkülönbség
Kellő szilárdság hiánya
Nem megfelelő hőmérséklet
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Aljzatjavító szerek, aljzatkiegyenlítők készítési technológiája.
Burkolandó felületek alapozása.
Öntött és önterülő padlóburkolatok fajtái, sajátosságai.
Beton és vasbeton padlóburkolatok jellemzői.
Vákuum betonpadlók készítésére vonatkozó előírások.
Dilatációs hézagok jelentősége, kialakítása.
Mérőeszközök, kitűző eszközök.
Távolságmérés eszközei.
Hosszmérés eszközei.
Irányok kitűző eszközei.
Jelölőeszközök.
Szintezőeszközök.
Mérési gyakorlatok, burkolatok helyének meghatározása.
Kitűzési feladatok.
Burkolatok kitűzésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
12.3.2. Hagyományos vastagágyas fal és padlóburkolás
22 óra
Hidegburkolatok anyagai, jellemzőik.
Burkolóelemek megmunkálása:
Karcolás
Csempevágás
Furatok készítése
Kivágások készítése
Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai, gépei:
Karcolótű
Csempetörő fogó
Állványos kerekes csempevágó
Gyorsdaraboló
Nedvesség hatása az épületben.
Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata.
Használati és üzemi víz elleni védelem.
Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes
helyiségekben.
Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele.
Ágyazó habarcskeverés kézzel és géppel.
Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítésének munkafolyamatai.
Munkaterület helyiség előkészítése.
Felület előkészítése, kitűzés.
Burkolat lejtésének kitűzése.
Burkolólapok előkészítése.
Burkolat kiosztása.
Habarcságy készítés.
Lehúzott habarcságyba való fektetés jellemzői, menete.
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Egyenkénti fektetés sajátosságai.
Lábazati elemek ragasztása.
Dilatációs, és munkahézagok kialakítása.
Fugázás.
Burkolt felület tisztítása.
Burkolt felület utókezelése, védelme.
Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése.
Falfelület ellenőrzése, előkészítése.
Vakolatjavítás.
Helyiség előkészítése.
Falburkolás habarcsai, alapanyagai, jellemzői, készítése.
Burkolóanyag előkészítése.
Burkolati sík meghatározása, kitűzés.
Burkolat síkjának ellenőrzése.
Iránylapok elhelyezése, burkolat kiosztás.
Burkolás, lapelhelyezés.
Kiegészítő elemek elhelyezése.
Dilatációs, és munkahézagok kialakítása.
Csempe burkolat fugázása, tisztítása.
Kád, mosdó, zuhanytálca elhelyezése, burkolása.
Falsarok kialakítás.
Hagyományos vastagágyas burkolat hibái, azok javítása.
Hagyományos vastagágyas burkolás kivitelezésére vonatkozó munkavédelmi
előírások.
12.3.3. Ragasztott vékonyágyas fal és padlóburkolás
30 óra
Burkolatragasztók alapanyagai, gyártása, felhasználása.
Burkolatragasztók típusai, csoportosítása:
Kötőanyag szerint
Ragasztóágy vastagsága szerint
Szín szerint
Kötési idő szerint
Diszperzió tartalom szerint
Komponensek száma szerint
Csemperagasztók fajtái, szabvány szerinti besorolása:
Normál cementkötésű ragasztók ismertetése
Flexibilis ragasztók
Diszperziós ragasztók
Gyorsan kötő ragasztók
Műgyanta ragasztók
Vékonyágyas padlóburkolás munkafolyamatai.
Ragasztóanyagok előkészítése, ragasztóanyag felhordásának módjai:
Lapra kenéses eljárás
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Felületre való felhordás (fogazott glettvassal)
Kombinált ragasztási eljárás
Folyékony ágyas ragasztás
Burkolólapok elhelyezése falfelületre.
Csempesorok és oszlopok kitűzése
Vékonyágyas ragasztott burkolat készítése:
Aljzatbetonra
Gipszesztrichre
Cementesztrichre
Vakolt felületre
Vakolatlan felületre
Gipszkartonra
Fém felületre
Meglévő kerámialapra
Faforgács és OSB lapokra
Fugázó anyagok típusai:
Cementkötésű hézagoló habarcsok
Kétkomponensű fugázók
Rugalmas hézagkitöltő anyagok (szilikon).
Fugák kialakítása.
Burkolat tisztítása fugázás után.
Ragasztott vékonyágyas burkolat készítésének eszközei, gépei.
Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben.
Fal és padlóburkolat szigetelése.
Szigetelés védelme.
Beltéri és kültéri lépcsők burkolatai, készítési technológiája.
Medence burkolatok készítése.
Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei.
Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag.
Csatlakozási hézag kialakítása:
Azonos burkolóanyagok csatlakozása
Különböző burkolóanyagok csatlakozása
Erkélyek teraszok burkolatának anyagai, rétegei.
Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása.
Munkavédelmi előírások.
12.3.4. Burkolati tervek, anyagszükséglet számítás
32 óra
Hidegburkolatok rétegrendjei, különböző fogadószerkezetek esetén:
Beltéri padlóburkolatok
Beltéri falburkolatok
Kültéri padlóburkolatok
Burkolati tervek bemutatása, értelmezése, elemzése.
Fal, és padlóburkolatok rajzai, méretarányok, méretmegadás módja.
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Burkolati terven alkalmazott jelölések.
Burkolati minták, díszítő elemek.
Falfelület burkolatának tervei.
Nyílással áttört falfelület csempekiosztása.
Fürdőszoba berendezési tárgyainak elhelyezése.
Fürdőszoba falának csempekiosztása.
Fürdőkád körüli falburkolat.
Mosdókagyló körüli burkolatok.
Mellékhelyiség falfelületének lapkiosztása.
Konyha berendezési tárgyai.
Konyha falfelületének lapkiosztása.
Padlóburkolat lapkiosztása, padlók mintázata.
Szélfogó burkolatai.
Nappali, étkező, konyha burkolata.
Garázs padlóburkolata.
Lépcsők burkolata.
Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása.
Hidegburkolat felületének kiszámítása falfelületen (terület,
kerületszámítással).
Burkolólapok mennyiségének meghatározása oldalfalon (darabszám,
rendelési
egység).
Ragasztóanyag anyagszükséglete (terület, rendelési egység).
Hagyományos vastagágyas falburkolat ágyazatának anyagszükséglete
(alkotóelemek szerint).
Falfelület fugázó anyag mennyiségének számítása.
Hidegburkolat felületének kiszámítása vízszintes felületen (terület,
kerületszámítás).
Burkolt felület lejtésének meghatározása.
Padlóburkolat burkolóanyagának mennyiségi meghatározása (darabszám,
rendelési egység).
Padlóburkolat ragasztóanyag anyagszükséglete (terület, rendelési egység).
Padlóburkolat fugázó anyag mennyiségének meghatározása.
Lépcsők burkolatának anyagszükséglete.
12.3.5. Homlokzatburkolatok készítése
Épület homlokzatát érő külső hatások:
Fizikai
Kémiai
Homlokzatburkolatokkal szemben támasztott követelmények.
Homlokzatburkolatok osztályozása:
Anyaguk szerint
Szerkezeti felépítés szerint
Kivitelezési mód szerint
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16 óra

Ragasztott homlokzatburkolatok fajtái, ismertetése:
Kerámialap burkolat
Ragasztott tégla homlokzatburkolat
Kőlap homlokzatburkolatok
Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai
Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás.
Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre.
Lábazati falak burkolása ragasztással:
Burkolandó felület ellenőrzése
Burkolólapok kiosztásának módjai (terepviszonyok
figyelembevétele)
Lábazatburkolat rétegrendjei
Falazott tégla lábazatburkolat készítése.
Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása.
Homlokzatburkolatok készítésének eszközei, gépei.
Homlokzatburkolás állványai.
Homlokzatburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
Homlokzatburkolatok tervei.
Nyílásokkal áttört falfelületek burkolatának kiosztása.
Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése.
Homlokzatburkolatok anyagigényének számítása.
Lábazatburkolatok anyagszükségletének számítása.
12.3.6. Térburkolási ismeretek
16 óra
Térburkolatok anyagai:
Klinkertéglák
Betonkő burkolatok
Természetes kövek
Térburkolás talajmunkái.
Tükör kialakítása.
Kitűzési feladatok.
Talajtömörítés.
Talajstabilizálás.
Szegélyek elhelyezése.
Alaprétegek készítése:
Fogadószerkezetek kialakítása
Mozgási hézagok kialakítása
Felszíni vízelvezetés.
Homokágyazatba és zúzottkő ágyazatba készítés általános előírásai
különböző
terhelések esetén.
Burkolóelemek fektetése:
Kézi fektetés sajátosságai
Gépi fektetés sajátosságai
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Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása.
Burkolatfektetés habarcságyba:
Tükörkialakítás
Betonkeverés és bedolgozás
Aljzatbeton készítés lejtéssel
Beton tömörítése, utókezelés
Habarcságy készítés
Burkolatfektetés
Habarcságyba fektetett burkolat fugázása
Felület tisztítása
Térburkolatok hibái, javítása:
Sérült aljzat javítása
Burkolatjavítás, elemek cseréje
Burkolókövek deponálása.
Térburkolat anyagainak szállítása.
Földmunkák eszközei, gépei.
Térburkolatok készítésének eszközei, gépei.
Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
Térburkolat rétegrendjei.
Térburkolati minták.
Rajzolvasási feladatok.
Járdák, szegélyek, íves felületek burkolati tervei, kiosztása.
Térburkolatok aljzatainak anyagszükségleti számítása burkolati terv alapján.
Térburkolat anyagszükséglet számítása burkolat terv alapján (terület, db
szám,
kiszerelési egység).
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Építési terület
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek,
tanulói tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

házi feladat

x

-

12.5.2. A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Burkolati terv értelmezése

Osztálykeret

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

során

Csoportbontás

1.6.

x
x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

-

x

-

x

-

x

-

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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13. Hidegburkolási feladatok gyakorlat tantárgy

392 óra

Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

13.1.
A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókkal a különböző burkolatok készítésének
munkafolyamatait, technológiáit. Burkoló munkák elvégzéséhez szükséges
ismeretek megszerzése, burkolás anyagainak alkalmazása, eszközeinek
megfelelő használata. A munkafolyamatok elvégzése közben a munkavédelmi
előírások betartása. Kültéri és beltéri hidegburkolatok elkészítése, javítása.
Burkolati tervek alapján anyagszükségletek számítása.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
13.3.

Témakörök

13.3.1. Burkolatok kitűzése
34 óra
Mérési gyakorlatok.
Mérőeszközök fajtái, ismerete.
Mérőeszközök használata.
Szintezés jelentőségének ismerete.
Szintezőeszközök használata.
Meglévő épületen végzett felmérési feladatok.
Magasságmérési gyakorlatok.
Hosszmérési gyakorlatok.
Szintvonal szerepe és meghatározása.
Mérési, kitűzési hibák.
Műszaki tervek értelmezése, rajzolvasás, alkalmazása a kitűzés során.
Kiviteli tervdokumentáció értelmezése, szerepe a gyakorlatban.
Engedélyezési tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés során.
Helyszínrajz értelmezése.
Alaprajz értelmezése.
Metszeti rajz értelmezése.
Homlokzati rajz értelmezése.
Burkolati tervek értelmezése.
Fogadófelületek méreteinek ellenőrzése.
Fogadófelületek szintjeinek ellenőrzése.
Beltéri padlóburkolatok kitűzése.
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása egyszerű felületen.
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása összetett felületen.
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Terasz burkolatának kitűzése.
Térburkolat kitűzése.
Medence burkolat kitűzése.
Lábazatburkolat helyének meghatározása, kitűzése.
Homlokzatburkolat kitűzése.
Lépcsőburkolatok kitűzése.
Burkolatok kitűzési munkáira vonatkozó munkavédelmi előírások.
13.3.2.
Beltéri burkolatok készítése
129 óra
Fogadófelületek ellenőrzése (padló és falfelületek).
Felületek alapozása.
Aljzatjavító szerek, aljzatkiegyenlítők készítési technológiája.
Esztrichek alkalmazása.
Száraz aljzatok.
Burkolás meglévő burkolatra.
Aljzatok hibáinak javítása.
Hidegburkolatok anyagai, ismetere, alkalmazása.
Burkolólapokra vonatkozó előírások, lapok osztályozása.
Burkolóelemek megmunkálása:
Karcolás
Csempevágás
Furatok készítése
Kivágások készítése
Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai és gépei, azok alkalmazása.
Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata.
Használati és üzemi víz elleni védelem.
Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes
helyiségekben.
Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele, alapanyagok előkészítése
Ágyazó habarcskeverése kézzel és géppel.
Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítése.
Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése.
Hidegburkolás kisgépei:
Ragasztó keverőgép
Sarokköszörű gép
Ütvefúró és vésőgép
Kézi fúrógép
Vizes vágógép
Görgős vágógép
Vékonyágyas padlóburkolat készítése.
Vékonyágyas ragasztott burkolat elhelyezése különböző felületekre.
Fugázó anyagok fajtái, alkalmazása.
Rugalmas hézagkitöltés készítése (szilikon).
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Fugázás előkészítése.
Fugaanyag keverése, bedolgozása.
Burkolat tisztítása fugázás után.
Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben.
Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei.
Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag kialakítása.
Csatlakozási hézag kialakítása.
Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása.
Hidegburkolatok rétegrendjei, különböző fogadószerkezetek esetén.
Fal, és padlóburkolatok rajzai, méretarányok, méretmegadás módja.
Burkolati terven alkalmazott jelölések.
Burkolati minták, díszítő elemek.
Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása.
Hidegburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
13.3.3. Kültéri fal és padlóburkolatok készítése
129 óra
Kültéri fal- és padlóburkolatok kitűzése.
Fogadófelületek ellenőrzése.
Burkolandó felületek alapozása.
Ragasztott homlokzatburkolatok készítése.
Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai.
Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás.
Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre.
Lábazati falak burkolása ragasztással.
Falazott tégla lábazatburkolat készítése.
Teraszok burkolása.
Lépcsők burkolatának elkészítése.
Erkélyek burkolatának fektetése.
Medencék burkolása.
Terasz, erkély burkolatának hibái, javítása.
Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása.
Homlokzatburkolatok terveinek értelmezése.
Nyílásokkal áttört falfelületek burkolatának kiosztása.
Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése.
Homlokzatburkolatok anyagigényének számítása (burkolólapok, ragasztó).
Burkolati terven alkalmazott jelölések értelmezése.
Burkolati minták, díszítő elemek ismerete.
Kültéri burkolatok kiegészítő elemei.
Kültéri burkolatok hibái, azok javítása.
Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása.
Kültéri burkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
13.3.4. Térburkolat készítése

100 óra
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Térburkolás talajmunkái.
Tükör kialakítása.
Kitűzési feladatok.
Talajtömörítés.
Talajstabilizálás.
Szegélyek elhelyezése.
Alaprétegek készítése.
Fogadószerkezetek kialakítása.
Felszíni vízelvezetés készítése.
Burkolóelemek kézi fektetése.
Burkolóelemek gépi fektetése.
Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása.
Burkolatfektetés habarcságyba:
Tükörkialakítás
Betonkeverés és bedolgozás
Aljzatbeton készítés lejtéssel
Beton tömörítése, utókezelés
Habarcságy készítés
Burkolatfektetés
Habarcságyba fektetett burkolat fugázása
Felület tisztítása
Térburkolatok hibáinak javítása.
Burkolókövek deponálása.
Térburkolat anyagainak szállítása.
Földmunkák eszközei, gépei, használatuk.
Térburkolat készítés eszközeinek használata.
Térburkolat készítés gépeinek használata.
Rajzolvasási feladatok.
Térburkolatok aljzatainak anyagszükségleti számítása burkolati terv alapján.
Térburkolat elemeinek, fugaanyagának anyagigény számítása burkolat terv
alapján (terület, db szám, kiszerelési egység).
Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
Építési terület
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek,
tanulói tevékenységformák (ajánlás)
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13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

csoport

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt

x
x
x
x

13.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Burkolati terv értelmezése

Osztálykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
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x

-

x

-

x

-

x

-

6.1.

Műveletek gyakorlása

x

-

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10278-12 azonosító számú
Vegyes kőműves feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10278-12 azonosító számú, Vegyes kőműves feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Bontási és átalakítási
munkák

Vegyes kőműves
feladatok gyakorlat
Nyílászárók beépítése

10278-12
Vegyes kőműves feladatok

Bontás és átalakítás

Nyílászáró szerkezetek

Vegyes kőműves
feladatok

FELADATOK
Ellenőrzi a nyílászáró szerkezetek méretét
Ellenőrzi a vízszintes és függőleges falsíkokat
Ellenőrzi a nyílásméret helyességét
Ellenőrzi az ajtók nyitási irányát
Meghatározza a nyílászáró falhoz viszonyított síkját
Műveleti sorrend szerint elhelyezi a nyílászárót
Ideiglenes kitámasztásokat készít
Bontási, átalakítási munkát végez
Az előkészítéssel összefüggő feladatokat végrehajtja
Gondoskodik a bontási terület közműveinek
megszüntetéséről
Bontási munkával járó alátámasztásokat készít
Utólagos kiváltásokat, nyílásbővítéseket végez
Gondoskodik a környezet védelméről
A
bontási
anyagokat
szakszerűen
tárolja,
szállításukról gondoskodik
Kezeli a beton és habarcskeverő gépeket
Elektromos kézi kisgépeket alkalmaz
Helyreállítja a bontással, kiváltásokkal kapcsolatos
felületeket
Állványzatot és védőkorlátokat készít
Közreműködik
az
alátámasztások,
zsaluzatok
bontásában
Elbontja a védőszerkezeteket
Megtisztítja az alátámasztásokat, zsaluzatokat,
eszközöket
Betartja és betartatja a vonatkozó munkavédelmi,
környezetvédelmi szabályokat

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
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
Gépek megközelíthetősége, organizációja
Munkavédelmi, környezetvédelmi előírások
Munkabiztonsági, és egyéni védőeszközök
Anyagnyilvántartás, anyagrendelés
Anyagátvétel és tárolás szabályai

x

x

x
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x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Érintésvédelmi előírások
Mérő és kitűző eszközök
Alátámasztó és zsaluzó rendszerek
Szerkezetek
Anyagok és szerkezetek kölcsönhatása
Statika
Méret megadás, mérettűrés
Utólagos nyílások
Nyílászárók típusa, szerkezete, elhelyezésének
szabályai
Bontási munkák készítésének sorrendje
Bontási anyagok
Bontási, átalakítási munkák
Építőipari keverő, kézi kisgépek
Felhasznált segédszerkezet, gépek, szerszámok
Felhasználásra kerülő segédszerkezetek hibái

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat

x

x

Mozgáskoordináció

x

x

x

x

x

x

x

x

Módszeres munkavégzés

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x

x
x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kitűző, és mérőeszközök használata
Kivitelezés folyamatának szervezése
A munkavégzéshez szükséges szerszámok, eszközök
és gépek meghatározása, használata
Az anyagok átvételének nyilvántartása
Mennyiségérzékelés, anyagszükséglet meghatározása

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Precizitás

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Irányítási és irányíthatósági készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
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14. Vegyes kőműves feladatok tantárgy

32 óra

14.1.
A tantárgy tanításának célja
Nyílászáró szerkezetek fajtáinak, rendeltetésének ismertetése. Nyílászáró
szerkezetek beépítésére vonatkozó előírások bemutatása. Nyílászáró
konszignációs terveinek megismerése, kitűzési feladatok elvégzése.
Bontási és átalakítási ismeretek alkalmazása. Bontási feladatok ütemezése,
folyamatok megismerése.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
14.3.

Témakörök

14.3.1.
Nyílászáró szerkezetek
Nyílászárók fogalma.
Nyílászárók anyagai:
Fa nyílászárók
Műanyag nyílászárók
Fém anyagú nyílászárók
Több anyagú nyílászárók
Nyílászárók szerkezeti felépítése:
Tokszerkezet
Szárny
Ajtók osztályozása rendeltetésük.
Ajtók osztályozása rendeltetés szerint.
Ajtók osztályozása működési elv alapján:
Oldalt nyíló ajtó
Forgó ajtó
Toló ajtó
Lengőszárnyú ajtó
Billenő ajtó
Ajtók osztályozása szárnyak száma szerint.
Ajtók méretei, nyitási irányuk.
Ajtók tokszerkezetei.
Küszöb kialakítása, szerepe.
Ablakok osztályozása működés szerint.
Ablakok osztályozása tok és szárny anyaga szerint.
Ablakok szabványos méretei.
Ablakok tok és szárnyszerkezetei.
Ajtók méreteinek ellenőrzése.
Ablakok méreteinek értelmezése
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16 óra

Ajtók elhelyezésének szabályai falazással egy időben.
Ajtók beépítésének technológiája utólagos elhelyezéssel.
Ablakok elhelyezésének, beépítésének szabályai.
Nyílászárók elhelyezésének hibái.
Különleges nyílászárók, kapuk típusai.
Kapuk elhelyezésük technológiája.
Nyílászáró konszignáció tartalma szerepe.
Nyílászárók beépítéséhez szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása.
Nyílászárók beépítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
14.3.2. Bontás és átalakítás
16 óra
Hagyományos építőanyagok ismerete.
Hagyományos épületszerkezetek fajtái.
Hagyományos épületszerkezetek készítésének menete.
Hagyományos épületszerkezetek átalakítási munkái, bontása.
Fafödémek:
Csapos gerendafödém szerkezeti jellemzői
Pórfödém szerkezeti jellemzői
Borított gerendafödém szerkezeti felépítése
Korszerű fafödémek szerkezeti jellemzői.
Acélgerendás födémek:
Poroszsüveg boltozat sajátosságai
Téglatálcás födémek
Átalakítási munkák jelölése építészeti terveken, rajzolvasás.
Műszaki dokumentáció értelmezése.
Elbontandó szerkezetek jelölése építészeti terveken, rajzolvasás.
Kapcsolódó tervdokumentációk értelmezése.
Helyszíni bejárás fontossága.
Bontási átalakítási munkák sajátosságai.
Bontási, átalakítási munkák előkészítése, felmérés.
Közművek.
Bontási, átalakítási munkák technológiai sorrendjét befolyásoló tényezők.
Biztonsági alátámasztásának, megtámasztások helyének kijelölése.
Utólagos nyíláskiváltások kitűzése.
Szükséges állványzatok építésének szabályai.
Védőkorlát elhelyezése.
Bontott anyagok tárolásának szabályai.
Bontási és átalakítási munkák anyagszükségletének meghatározása.
Bontási és átalakítási munkákra vonatkozó munkavédelmi előírások.

14.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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Tanterem
Építési terület
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek,
tanulói tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

csoport

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

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

osztály
x

x
x
x
x
x

14.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni

Osztálykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x
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tanulói

-

x

-

x

-

3.
3.1.

felkészüléssel
Csoportos munkaformák körében
Csoportos versenyjáték

x

-

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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15. Vegyes kőműves feladatok gyakorlat tantárgy

240 óra

15.1.
A tantárgy tanításának célja
Nyílászáró szerkezetek falazással együtt történő és utólagos szakszerű
beépítésének elkészítése. Bontási, átalakítási munkák elvégzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítása.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
15.3.

Témakörök

15.3.1. Nyílászárók beépítése
105 óra
Tervek, műszaki leírások megismerése.
Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció jelentősége a nyílászárók helyének
meghatározásában, gyakorlati alkalmazása.
Nyílászáró konszignáció értelmezése, tervolvasás.
Mérőeszközök használata.
Kitűző eszközök használata.
Nyílászáró tengelyvonalának, nyílásirányának meghatározása.
Ajtó helyének kitűzése falazással egy időben.
Ajtó helyének kitűzése utólagos beépítéskor.
Ablak helyének kitűzése.
Falegyen, függőleges és vízszintes síkok ellenőrzése.
Nyílászárók méretének ellenőrzése.
Beépítési magasságok meghatározása külső falakon.
Beépítési magasságok meghatározása belső falakon.
Ajtó tokszerkezetének rögzítése főfalba.
Ajtó tokszerkezetének rögzítése válaszfalba.
Ablakok tokszerkezetének rögzítése.
Beállítás vízszintes és függőleges síkjainak ellenőrzése.
Küszöbök magasságának beállítása.
Utólagos nyíláskiváltásnál nyílászáró helyének kivésése.
Utólagos nyíláskiváltásnál nyílászáró tokszerkezetének rögzítése.
Rögzítő elemek, tömítő anyagok használata.
Kézi szerszámok használata.
Beépítési hibák, azok javítás.
Kapuk fogadó szerkezetének elhelyezése.
Meghatározza a nyílászárók beépítéséhez szükséges anyagok mennyiségét.
Munkabiztonsági előírások, védőeszközök használata.
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15.3.2.
Bontási és átalakítási munkák
135 óra
Hagyományos építőanyagok ismerete, alkalmazása.
Hagyományos épületszerkezetek készítése.
Hagyományos épületszerkezetek bontása.
Fafödémek készítése.
Fafödémek bontása.
Átalakítási munkák jelölése építészeti terveken, rajzolvasás.
Elbontandó szerkezetek jelölését értelmezi építészeti terveken.
Helyszíni bejárás.
Bontási, átalakítási munkák előkészítése, felmérés.
Biztonsági alátámasztásának, megtámasztások helyének kijelölése.
Utólagos nyíláskiváltások kitűzése.
Szükséges állványzat építése.
Védőkorlát elhelyezése.
Bontott anyagok tárolása.
Kapcsolódó tervdokumentációk értelmezése.
Bontási munkák biztonságtechnikai előírásainak betartása.
Egyezteti a bontási, átalakítási feladatot a tervvel.
Bontási munkák előkészítése.
Átalakítási munkák előkészítése.
Részleges bontási munkát végez.
Meghatározza a bontási munkák technológiáját.
Meghatározza az átalakítási munka technológiáját.
Elvégzi a tervezett bontást.
Elvégzi a tervezett átalakítást.
Bontási, átalakítási munkáknál alkalmazott eszközök, gépek használata.
A bontási terület tisztántartása, bontott anyagok osztályozása.
Helyreállítási feladatok elvégzése.
Környezetvédelem.
Meghatározza a bontási és átalakítási munkákhoz szükséges anyagok
mennyiségét.
Bontási és átalakítási munkákra vonatkozó munkavédelmi előírások.
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
Építési terület
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek,
tanulói tevékenységformák (ajánlás)
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15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt

osztály

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
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x

-

x

-

x

-

x

-

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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Összefüggő szakmai gyakorlat
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.

Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak/Témakörök
Falazás, vakolás gyakorlat
Mérés és kitűzés
Falszerkezetek
Vakolási munkák
Beton és vasbeton szerkezetek
gyakorlat
Beton és vasbeton előállítása
Beton és vasbeton szerkezetek készítése
Szigetelések gyakorlat
Vízszigetelés készítése
Hő- és hangszigetelés készítése
Hidegburkolási feladatok gyakorlat
Burkolatok kitűzése
Beltéri burkolatok készítése
Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése

10275-12
Falazás, vakolás

10274-12
Beton és vasbeton szerkezetek
10277-12
Szigetelések

10276-12
Hidegburkolási feladatok

10275-12 Falazás, vakolás*
*Három évfolyamos oktatás esetén a 9. évfolyamot követően
Falazás, vakolás gyakorlat tantárgy
Témakörök
Mérés és kitűzés
Mérési gyakorlatok.
Mérőeszközök használata.
Szintezőeszközök használata.
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Magasságmérési gyakorlatok.
Hosszmérési gyakorlatok.
Épületek helyének meghatározása.
Egyszerű épület alappontjainak jelölése, mérése.
Zsinórállvány készítése, épületszerkezetek helyének meghatározása a
gyakorlatban.
Zsinórállványon méretellenőrzés.
Zsinórállvány építéséhez szükséges anyagok, és eszközök ismertetése, azok
használata.
Műszaki tervek értelmezése, rajzolvasás.
Kiviteli tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés folyamatában.
Engedélyezési tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés
folyamatában.
Falszerkezetek
Teherhordó falak kivitelezése.
Nem teherhordó falak építése.
Hagyományos építési technológiák alkalmazása.
Korszerű falazati rendszerek technológiájának alkalmazása.
Falszerkezetek építése:
Pincefalak
Lábazati falak
Felmenő falak
Pillérek, oszlopok
Tűzfalak
Oromfalak
Attikafalak
Mellvédfalak
Térdfalak
Válaszfalak
Merevítőfalak
Támfalak
Vázkitöltő falak
Kerítésfalak
Kémények:
Falazott kémények
Korszerű kéményrendszerek
Kémények hibái, felújításuk.
Falszerkezetek hibái, javítása.
Falazott boltövek készítése.
Falazott boltozatok készítése.
Falazás eszközeinek, gépeinek használata.
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítéséhez állványzat építése.
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Falszerkezetek, és falazott szerkezetek készítéséhez anyagszükséglet
számolása.
Falazási munkák eszközeinek, gépeinek használata.
Anyag- előkészítés gépeinek használata.
Téglavágó- és daraboló gépek használata.
Vakolási munkák
Falazó habarcsok keverése.
Vakolás szerszámainak használata.
Vakolás alapműveleteinek gyakorlása.
Kézi vakolás technológiájának alkalmazása.
Beltéri vakolás készítése oldalfalon.
Beltéri vakolás mennyezeten.
Mennyezet vakolat készítése.
Téglafelületek vakolása.
Beton felületek vakolatának készítése.
Gépi vakolat készítése különböző felületeken.
Külső homlokzatvakolatok készítése.
Homlokzati díszítő vakolás készítése.
Hagyományos vakolatok készítése:
Sima festett felülettel
Cuppantott
Kőporos fröcskölt
Kőporos dörzsölt
Nemes vakolatok készítése különböző felületi kialakításokkal.
Korszerű vakolatrendszerek alkalmazása.
Vakoló munkák állványzatának építése.
Vakoló munkák állványzatának bontása.

10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek*
*Három évfolyamos oktatás esetén a 9. évfolyamot követően
Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat tantárgy
Témakörök
Beton és vasbeton előállítása
Frissbeton, és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek és
kiegészítő anyagok szakszerű használata.
Anyagok szakszerű tárolása.
Alapanyagok előkészítése.
Betonkeverés:
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Kézi betonkeverés
Gépi betonkeverés
Betonkeverék szakszerű bedolgozása.
Betonacélok megmunkálása a gyakorlatban.
Betonacélok elhelyezése vasbeton szerkezetben.
Betonok utókezelése.
Tömörítés különböző monolit beton és vasbeton szerkezet esetében:
Kézi tömítési eljárás
Gépi tömörítési eljárás
Betonozás, betonkeverés gépeinek használata.
Betonacél megmunkálás gépeinek használata.
Beton felületek kialakítása.
Betontakarás kialakítása.
Beton és vasbeton szerkezetek készítése
Alapok készítése monolit betonból és vasbetonból.
Pillérek, oszlopok készítése monolit betonból és vasbetonból.
Falak készítése monolit betonból és vasbetonból.
Áthidalások készítése monolit vasbetonból.
Koszorúk készítése.
Gerendák készítése monolit vasbetonból.
Lépcsők készítése monolit vasbetonból.
Vízszintes lemezek készítése monolit vasbetonból.
Félmonolit födémek készítése.
Betonacélok szerelése.
Felbeton készítése.
Betonaljzatok készítése.
Beton utókezelése.
Munkahézag, dilatáció kialakítása különböző szerkezeteknél.
Fogadó szerkezetek előkészítése.
Alapok, pillérek, oszlopok, falak hagyományos zsaluzása.
Áthidalások, koszorúk, gerendák, lépcsők, vízszintes lemezek hagyományos
zsaluzatának, alátámasztásának készítése.
Zsaluzatok bontása.
Előregyártott vasbeton gerendás áthidalások készítése.
Előregyártott vasbeton elemes födémek készítése.
Előregyártott vasbeton elemek készítése.

10277-12 Szigetelések*
*Három évfolyamos oktatás esetén a 10. évfolyamot követően
Szigetelések gyakorlat tantárgy
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Témakörök
Vízszigetelés készítése
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés készítése.
Aljzatok tisztítása, javítása, kellősítése.
Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának előkészítése.
Talajpára elleni szigetelés aljzatának előkészítése.
Talajpára elleni szigetelés készítése.
Talajnedvesség elleni szigetelés készítése.
Függőleges és vízszigetelés csőáttörése kialakítása.
Hajlatok szakszerű kialakítása.
Dilatációs hézag kialakítása.
Üzemi és használati víz elleni szigetelés anyagainak megfelelő alkalmazása,
szigetelés készítése.
Szigetelő anyagok fektetése, toldása.
Bitumenes jellegű lemezszigetelések készítése.
Bevonat szigetelések készítése.
Tömegbeton szigetelés készítése.
Fémlemez szigetelés alkalmazása.
Vízszigetelés készítés kéziszerszámainak használata.
Vízszigetelés készítéséhez szükséges gépek alkalmazása.
Szigetelések védelme.
Szigetelési hibák, azok javítása.
Hő- és hangszigetelés készítése
Mérő- és kitűző eszközök alkalmazása.
Hő- és hangszigetelő anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása:
Szálas szigetelő anyagok beépítése
Üreges (porózus) szigetelő anyagok alkalmazása
Ömlesztett szigetelő anyagok használata
Kiegészítő anyagok és elemek felhasználása
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott eszközök használata.
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott gépek használata.
Szigetelendő felületek előkészítése.
Hőszigetelés készítése különböző felületeken:
Lábazati fal hőszigetelése
Nyílásáthidalások hőszigetelése
Koszorúk hőszigetelési megoldásai
Épülethatároló fal hőszigetelése
Homlokzati hőszigetelő rendszer
Talajon fekvő padló hőszigetelése
Födémek hőszigetelése
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Falak hangszigetelése.
Födémek hangszigetelése.
Szigetelési hibák, azok javítása.
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése.

10276-12 Hidegburkolási feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén a 10. évfolyamot követően
Hidegburkolási feladatok gyakorlat tantárgy
Témakörök
Burkolatok kitűzése
Mérőeszközök használata.
Szintezőeszközök használata.
Magasságmérési gyakorlatok.
Hosszmérési gyakorlatok.
Burkolati tervek értelmezése.
Fogadófelületek méreteinek ellenőrzése.
Fogadófelületek szintjeinek ellenőrzése.
Beltéri padlóburkolatok kitűzése.
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása egyszerű felületen.
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása összetett felületen.
Terasz burkolatának kitűzése.
Térburkolat kitűzése.
Medence burkolat kitűzése.
Lábazatburkolat helyének meghatározása, kitűzése.
Homlokzatburkolat kitűzése.
Lépcsőburkolatok kitűzése.
Beltéri burkolatok készítése
Fogadófelületek ellenőrzése (padló és falfelületek).
Felületek alapozása.
Esztrichek alkalmazása.
Burkolás meglévő burkolatra.
Aljzatok hibáinak javítása.
Burkolóelemek megmunkálása:
Karcolás
Csempevágás
Furatok készítése
Kivágások készítése
Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai és gépei, azok alkalmazása.
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Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata.
Használati és üzemi víz elleni védelem.
Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes
helyiségekben.
Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele, alapanyagok előkészítése.
Ágyazó habarcskeverése kézzel és géppel.
Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítése.
Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése.
Vékonyágyas padlóburkolat készítése.
Vékonyágyas ragasztott burkolat elhelyezése különböző felületekre.
Rugalmas hézagkitöltés készítése (szilikon).
Fugázás előkészítése.
Fugaanyag keverése, bedolgozása.
Burkolat tisztítása fugázás után.
Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben.
Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei.
Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag kialakítása.
Csatlakozási hézag kialakítása.
Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása.
Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése
Kültéri fal- és padlóburkolatok kitűzése.
Fogadófelületek ellenőrzése.
Burkolandó felületek alapozása.
Ragasztott homlokzatburkolatok készítése.
Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai.
Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás.
Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre.
Lábazati falak burkolása ragasztással.
Falazott tégla lábazatburkolat készítése.
Teraszok burkolása.
Lépcsők burkolatának elkészítése.
Erkélyek burkolatának fektetése.
Medencék burkolása.
Terasz, erkély burkolatának hibái, javítása.
Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása.
Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése.
Kültéri burkolatok hibái, azok javítása.
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II. Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.

Szakmai követelménymodulok
10275-12
Falazás, vakolás

10274-12
Beton és vasbeton szerkezetek

10276-12
Hidegburkolási feladatok

Tantárgyak/Témakörök
Falazás, vakolás gyakorlat
Mérés és kitűzés
Falszerkezetek
Vakolási munkák
Beton és vasbeton szerkezetek
gyakorlat
Beton és vasbeton előállítása
Beton és vasbeton szerkezetek készítése
Hidegburkolási feladatok gyakorlat
Burkolatok kitűzése
Beltéri burkolatok készítése
Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése
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10275-12 Falazás vakolás
Falazás, vakolás gyakorlat tantárgy
Témakörök
Mérés és kitűzés
Mérési gyakorlatok.
Mérőeszközök használata.
Szintezőeszközök használata.
Magasságmérési gyakorlatok.
Hosszmérési gyakorlatok.
Épületek helyének meghatározása.
Egyszerű épület alappontjainak jelölése, mérése.
Zsinórállvány készítése, épületszerkezetek helyének meghatározása a
gyakorlatban.
Zsinórállványon méretellenőrzés.
Zsinórállvány építéséhez szükséges anyagok, és eszközök ismertetése, azok
használata.
Műszaki tervek értelmezése, rajzolvasás.
Kiviteli tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés folyamatában.
Engedélyezési tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés
folyamatában
Falszerkezetek
Teherhordó falak kivitelezése.
Nem teherhordó falak építése.
Hagyományos építési technológiák alkalmazása.
Korszerű falazati rendszerek technológiájának alkalmazása.
Falszerkezetek építése:
Pincefalak
Lábazati falak
Felmenő falak
Pillérek, oszlopok
Tűzfalak
Oromfalak
Attikafalak
Mellvédfalak
Térdfalak
Válaszfalak
Merevítőfalak
Támfalak
Vázkitöltő falak
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Kerítésfalak
Kémények:
Falazott kémények
Korszerű kéményrendszerek
Kémények hibái, felújításuk.
Falszerkezetek hibái, javítása.
Falazott boltövek készítése.
Falazott boltozatok készítése.
Falazás eszközeinek, gépeinek használata.
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítéséhez állványzat építése.
Falszerkezetek, és falazott szerkezetek készítéséhez anyagszükséglet
számolása.
Falazási munkák eszközeinek, gépeinek használata.
Anyag- előkészítés gépeinek használata.
Téglavágó- és daraboló gépek használata.
Vakolási munkák
Falazó habarcsok keverése.
Vakolás szerszámainak használata.
Vakolás alapműveleteinek gyakorlása.
Kézi vakolás technológiájának alkalmazása.
Beltéri vakolás készítése oldalfalon.
Beltéri vakolás mennyezeten.
Mennyezet vakolat készítése.
Téglafelületek vakolása.
Beton felületek vakolatának készítése.
Gépi vakolat készítése különböző felületeken.
Külső homlokzatvakolatok készítése.
Homlokzati díszítő vakolás készítése.
Hagyományos vakolatok készítése:
Sima festett felülettel
Cuppantott
Kőporos fröcskölt
Kőporos dörzsölt
Nemes vakolatok készítése különböző felületi kialakításokkal.
Korszerű vakolatrendszerek alkalmazása.
Vakoló munkák állványzatának építése.
Vakoló munkák állványzatának bontása.
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10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek
Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat tantárgy
Témakörök
Beton és vasbeton előállítása
Frissbeton, és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek és
kiegészítő anyagok szakszerű használata.
Anyagok szakszerű tárolása.
Alapanyagok előkészítése.
Betonkeverés:
Kézi betonkeverés
Gépi betonkeverés
Betonkeverék szakszerű bedolgozása.
Betonacélok megmunkálása a gyakorlatban.
Betonacélok elhelyezése vasbeton szerkezetben.
Betonok utókezelése.
Tömörítés különböző monolit beton és vasbeton szerkezet esetében:
Kézi tömítési eljárás
Gépi tömörítési eljárás
Betonozás, betonkeverés gépeinek használata.
Betonacél megmunkálás gépeinek használata.
Beton felületek kialakítása.
Betontakarás kialakítása.
Beton és vasbeton szerkezetek készítése
Alapok készítése monolit betonból és vasbetonból.
Pillérek, oszlopok készítése monolit betonból és vasbetonból.
Falak készítése monolit betonból és vasbetonból.
Áthidalások készítése monolit vasbetonból.
Koszorúk készítése.
Gerendák készítése monolit vasbetonból.
Lépcsők készítése monolit vasbetonból.
Vízszintes lemezek készítése monolit vasbetonból.
Félmonolit födémek készítése.
Betonacélok szerelése.
Felbeton készítése.
Betonaljzatok készítése.
Beton utókezelése.
Munkahézag, dilatáció kialakítása különböző szerkezeteknél.
Fogadó szerkezetek előkészítése.
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Alapok, pillérek, oszlopok, falak hagyományos zsaluzása.
Áthidalások, koszorúk, gerendák, lépcsők, vízszintes lemezek hagyományos
zsaluzatának, alátámasztásának készítése.
Zsaluzatok bontása.
Előregyártott vasbeton gerendás áthidalások készítése.
Előregyártott vasbeton elemes födémek készítése.
Előregyártott vasbeton elemek készítése.

10276-12 Hidegburkolási feladatok
Hidegburkolási feladatok gyakorlat tantárgy
Témakörök
Burkolatok kitűzése
Mérőeszközök használata.
Szintezőeszközök használata.
Magasságmérési gyakorlatok.
Hosszmérési gyakorlatok.
Burkolati tervek értelmezése.
Fogadófelületek méreteinek ellenőrzése.
Fogadófelületek szintjeinek ellenőrzése.
Beltéri padlóburkolatok kitűzése.
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása egyszerű felületen.
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása összetett felületen.
Terasz burkolatának kitűzése.
Térburkolat kitűzése.
Medence burkolat kitűzése.
Lábazatburkolat helyének meghatározása, kitűzése.
Homlokzatburkolat kitűzése.
Lépcsőburkolatok kitűzése.
Beltéri burkolatok készítése
Fogadófelületek ellenőrzése (padló és falfelületek).
Felületek alapozása.
Esztrichek alkalmazása.
Burkolás meglévő burkolatra.
Aljzatok hibáinak javítása.
Burkolóelemek megmunkálása:
Karcolás
Csempevágás
Furatok készítése
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Kivágások készítése
Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai és gépei, azok alkalmazása.
Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata.
Használati és üzemi víz elleni védelem.
Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes
helyiségekben.
Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele, alapanyagok előkészítése.
Ágyazó habarcskeverése kézzel és géppel.
Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítése.
Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése.
Vékonyágyas padlóburkolat készítése.
Vékonyágyas ragasztott burkolat elhelyezése különböző felületekre.
Rugalmas hézagkitöltés készítése (szilikon).
Fugázás előkészítése.
Fugaanyag keverése, bedolgozása.
Burkolat tisztítása fugázás után.
Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben.
Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei.
Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag kialakítása.
Csatlakozási hézag kialakítása.
Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása.
Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése
Kültéri fal- és padlóburkolatok kitűzése.
Fogadófelületek ellenőrzése.
Burkolandó felületek alapozása.
Ragasztott homlokzatburkolatok készítése.
Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai.
Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás.
Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre.
Lábazati falak burkolása ragasztással.
Falazott tégla lábazatburkolat készítése.
Teraszok burkolása.
Lépcsők burkolatának elkészítése.
Erkélyek burkolatának fektetése.
Medencék burkolása.
Terasz, erkély burkolatának hibái, javítása.
Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása.
Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése.
Kültéri burkolatok hibái, azok javítása.
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34 582 14
KŐMŰVES
SZAKKÉPESÍTÉS
A szakképzés jogi háttere
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012.
(VIII. 9.) Korm. rendelet és
a(z) 34 582 14
számú, kőműves megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 14.
Szakképesítés megnevezése: Kőműves
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően
140 óra;
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai végzettség hiányában bemeneti
kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és
bontása
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
– betartani a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét
– falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni
– kézi és gépi vakolási munkát végezni

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani
beton és vasbeton szerkezetet készíteni
elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását
hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani,
korszerű zsaluzatot szerelni, ellenőrizni, bontani és karbantartani
talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni
épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni
térburkolatot készíteni
elhelyezni a nyílászárót
bontási, átalakítási munkát végezni
munkavédelmi előírásokat betartva dolgozni

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza, melynek további részletei az
alábbiak: Nincs.

Vizsgáztatási követelmények
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint
– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
megnevezése
a modulzáró vizsga
száma
vizsgatevékenysége
10101-12
Építőipari közös tevékenység írásbeli
10275-16
Falazás, vakolás
írásbeli, gyakorlat
10274-16
Beton
és
vasbeton írásbeli, gyakorlat
szerkezetek
10277-16
Szigetelések
írásbeli, gyakorlat
11725-16
Térburkolás
gyakorlat
11726-16
Kiegészítő
kőműves szóbeli
feladatok
11497-12
Foglalkoztatás I.
szóbeli
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Falazási, vakolási, betonozási, szigetelési és térburkolási
munkák
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó által előkészített falszakasz elé 5 sor magasságig burkoló téglából 12 cm vastag
látszó lábazati falazat készítése fugaképzéssel (teli vagy íves), hőszigetelés nélkül, felette lévő
falfelület adott anyagú és technológiájú hőszigetelő rendszerrel való szigetelése befejező réteg
nélkül.
Vakolási munka felületének előkészítése, alapvakolása; alapvakolt felület simítóvakolása.
Adott szerkezethez előírt minőségű beton keverésének irányítása, bedolgozása és tömörítése.
Előre elkészített beton aljzaton szegélykő és térburkoló elemek elhelyezése homok ágyazatba,
adott burkolati terv alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 450 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 75 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Építészeti tervdokumentációval kapcsolatos, adott jelölések felismerése, értelmezése. Adott
tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján, adott anyagú falazat vagy vakolat, beton
szerkezet, valamint homlokzati hőszigetelés mennyiségének és anyagszükségletének
meghatározása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott alábbi modulok témaköreit tartalmazzák: Falazás, vakolás; Beton és vasbeton
szerkezetek; Kiegészítő kőműves feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák

menüpontban
A gyakorlati vizsgatevékenység az írásbeli vizsgatevékenységet követően, a szóbeli
vizsgatevékenységet megelőzően kerül lebonyolításra.
Eszköz – és felszerelési jegyzék

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és
felszerelési jegyzék
Mérőeszközök
Jelölőeszközök
Kéziszerszámok
Szerelő- és bontószerszámok
Kőműves kéziszerszámok
Anyagmozgató gépek, berendezések, eszközök
Elektromos kisgépek
Vakológép, betonkeverő gép
Talajmunkák kéziszerszámai
Kitűző eszközök, szintező műszerek
Korszerű munkaállványzat
Kézi és gépi döngölők, tömörítők
Víz-,és hőszigetelés eszközei, gépei
Faipari gépek, eszközök
Faipari kéziszerszámok
Térkő roppantó, térkő vágó gép
Vizes téglavágó gép
Egyéni védőfelszerelés
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám
e
A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

ögy

gy

4,5+2 10+0,5
140

Összesen

2/10. évfolyam
heti óraszám

ögy

3/11.
évfolyam
heti óraszám

1. évfolyam
heti óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

9,5+
1

13,5+
1

8

15+2,
5

13

18,5

14,5+2,5

23,0+2

140

23,0+2,5
0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

2

0,5

3

2,5

1

2,5

10275-16 Falazás, vakolás
10274-16 Beton és vasbeton
szerkezetek
10277-16 Szigetelések
11725-16 Térburkolás
11726-16 Kiegészítő kőműves
feladatok

1+0,5
1+0,5
2,5+1

gy

10,5

21

31,5

0,5
1

6
1+0,5

e

31,5

Foglalkoztatás II.

Építőipari alapismeretek
Építőipari alapismeretek gyakorlat
Falazás, vakolás
Falazás, vakolás gyakorlat
Beton és vasbeton szerkezetek
Beton és vasbeton szerkezetek
gyakorlat
Szigetelés
Szigetelés gyakorlat
Térburkolás
Térburkolás gyakorlat
Kiegészítő kőműves feladatok
Kiegészítő kőműves gyakorlat

heti óraszám

160

11499-12
Foglalkoztatás II.

10101-12 Építőipari közös
tevékenység

ögy

2. évfolyam

5
2+1

3

5+1,5
1

3+1

4
6

2
5+1

2

8
3

6

8

2
3,5

3,5

1

1
2

2
3

3
5

5

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

2. évfolyam

Összesen

Összesen

11497-12
Foglalkoztatás I.

11499-12
Foglalkoztatás II.

A szakképe- Összesen
Elméleti óraszámok
sítésre
vonatkozó: (arány ögy-vel)
Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés
1
Nyelvtani rendszerezés
2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói

e

gy

234

378

612

ögy

140

e

gy

378

522

900

ögy

140

Összesen

e

gy

e

gy

247

542,5

468

666

789,5

1134
2581,5

859 óra (33,27%)

0

0

0

0

0

0

0

160

e

gy

325,5

651

976,5
2271

783,5 óra (34,7%)

1722 óra (66,72%)
0

ögy

1317 óra (65,3%)
15

0

15

18

3

3

6

6

4

4

4

4

4
4
62

4
4
62

4
4
72

4
4
72

8

8

14

14

10

10

14

14

24

24

24

24

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

18

10101-12 Építőipari közös
tevékenység
10275-16 Falazás, vakolás

szókincs
Építőipari
alapismeretek
Szakmai munka és
balesetvédelem
Építési alapismeretek
Munkajogi és
vállalkozási ismeretek
Építőipari
alapismeretek
gyakorlat
Építési alapismeretek
Műszaki rajz
Épületfizika
Falazás, vakolás
Falszerkezetek anyaga
Műszaki rajz és
kitűzési ismeretek
Falszerkezetek
készítése
Kiselemes
falszerkezetek,
boltozatok és
kémények készítése
Vakolási ismeretek
Falazás és vakolás
szakmai számítás
Falazás, vakolás
gyakorlat
Mérés és kitűzés
Falszerkezetek
Kiselemes szerkezetek
és kémények készítése
Beltéri vakolási
munkák
Kültéri vakolási
munkák

54

0

54

72

0

15

0

141

108

36

36

36

36

36

90

72

72

15
0

126
48

54
18
18
18
0

30

0

90

0

0

0

31

15
0

0

18

48

216

54

15

0

15
0

18
18
18
247
48

90
36

48

18

48

36

36
12
12
12
0

0

124

123

15
0

0

31

36
12
12
12
214
36
49
36

36

36

31

31

36

36

31

31

31

31

31

31
0

0

0

180

0

201,5

597,5

0

216

0

248

464

36
54

36
54

31
31

103
139

36
54

31
62

67
116

54

54

31

139

54

62

116

31

67

36

31

67

31

103

36

62

98

36
36

36

10274-16 Beton és vasbeton szerkezetek
10277-16 Szigetelések
11725-16
Térburkolás

Beton és vasbeton
szerkezetek
Beton és vasbeton
szerkezetek anyagai
Beton, vasbeton
szerkezetek és
zsaluzatok
Betonozási munkák
eszközei, gépei és
technológiája
Előregyártott vasbeton
szerkezetek
Beton és vasbeton
szakmai számítás
Beton és vasbeton
szerkezetek gyakorlat
Beton és vasbeton
előállítása
Beton és vasbeton
szerkezetek készítése
Előkészítő munkák
Szigetelés
Vízszigetelés
Hő- és hangszigetelés
Szakmai számítás
Szigetelés gyakorlat
Vízszigetelés készítése
Hő- és hangszigetelés
készítése
Homlokzati
hőszigetelő rendszer
készítése
Térburkolás
Térburkolás előkészítő
munkái
Térburkolás készítése

54

0

108

0

31

0

139

72

54

36

36

36

36

18

54

18
0

108

144

93,5

0

165,5
36

16

52

18

31

31

15

15

15,5

15,5

16

34

31

31

0

186

438

0

216

0

248

464

36

36

31

103

36

62

98

36

36

62

134

108

93

201

0

62
0

0

93
0

0

0

134
72
18
36
18
126
36

0

0

165
72
18
36
18
126
36

0

36
0

0

0

0

0

0

0

72
18
36
18
0

36

36
0

126
36

72
18
36
18
0

72
0

126
36

36

36

36

36

54

54

54

54

0

0

0

36

36

0

0

0

36

6

6

6

6

14

14

14

14

11726-16 Kiegészítő kőműves feladatok

Térburkolás tervei,
anyagszükséglete
Fogyasztóvédelmi
alapismeretek
Térburkolás
gyakorlat
Térburkolás
követelményei, tervei,
anyagszámítása
Térburkolás előkészítő
munkái
Térburkolás készítése,
befejező munkálatok
Kiegészítő kőműves
feladatok
Kőműves műszaki
ismeretek
Bontás és átalakítás
Nyílászáró szerkezetek
Munkavédelm és
szakmai előírások
Kiegészítő kőműves
gyakorlat
Nyílászáró beépítés
Botás
Javítás, átalakítás és
egyéb kőműves
munkák

0

0

0

0

0

0

14

14

14

14

2

2

2

2

72

0

0

0

0

72

0

0

72

0

0

72

18

18

18

18

36

36

36

36

18

18

18

18

0

0

93

0

93

0

0

93

0

93

31

31

31

31

15
16

15
16

15
16

15
16

31

31

31

31

0

155

155

62
31
62

0

0

0

155

155

62
31

62
31

62
31

62

62

62

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci
technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot
készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló
felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási
formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes
munka, diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és
működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási,
egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai
(állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.2.
x
mondatszintű kérdésekre
2.3
Tesztfeladat megoldása
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát
végez
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó
gyakran használt egyszerű szavak,
szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok
kitöltése idegen nyelven
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen
nyelven feltett egyszerű kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás
egyszerű mondatokban
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai
irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre
az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre
vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban
történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá
válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a
munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért
eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére,
valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz
reagálni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők
helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen
idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja
fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá
válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket,
illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a
munkahelyi meghallgatás során.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási
képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető
társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által
egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz
alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának
képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv
szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
20 óra
(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása)
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt
a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.4.
x
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal
1.5.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Levélírás
x
Válaszolás írásban
2.2.
x
mondatszintű kérdésekre
3.
Komplex információk körében
Elemzés készítése
3.1.
x
tapasztalatokról
4.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
4.1.
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos
4.2.
x
helyzetgyakorlat

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10101-12 azonosító számú
Építőipari közös tevékenység
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Építőipari
alapismeretek
Építőipari
alapismeretek
gyakorlat

A 10101-12 azonosító számú Építőipari közös tevékenység. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit,
helyszíni méréseket végez
Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki
dokumentáció tartalmát és használja az
építészeti alapfogalmakat munkája
során
Felvonul a megfelelő eszközökkel a
munkaterületre
Betartja az építési technológiai
folyamatok sorrendiségét
Biztosítja az anyagok, eszközök
szakszerű tárolását és figyelemmel
kíséri a munkájához szükséges anyagok
folyamatos utánpótlását
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő
anyagokat, biztosítja azok szakszerű
felhasználását
Gondoskodik a munkaterület
folyamatos tisztántartásáról
Átadja a munkát a munkáltatójának,
levonul a munkaterületről
Alkalmazza és értelmezi a műszaki
ábrázolás módszereit, értelmezi az
építőipari rajzokat
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit,
helyszíni méréseket végez
Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki
dokumentáció tartalmát és használja az
építészeti alapfogalmakat munkája
során
Felvonul a megfelelő eszközökkel a
munkaterületre
Betartja az építési technológiai
folyamatok sorrendiségét
Biztosítja az anyagok, eszközök
szakszerű tárolását és figyelemmel
kíséri a munkájához szükséges anyagok
folyamatos utánpótlását
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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

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő
anyagokat, biztosítja azok szakszerű
felhasználását
Gondoskodik a munkaterület
folyamatos tisztántartásáról
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit,
helyszíni méréseket végez
Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki
dokumentáció tartalmát és használja az
építészeti alapfogalmakat munkája
során
Felvonul a megfelelő eszközökkel a
munkaterületre
Betartja az építési technológiai
folyamatok sorrendiségét
Biztosítja az anyagok, eszközök
szakszerű tárolását és figyelemmel
kíséri a munkájához szükséges anyagok
folyamatos utánpótlását
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő
anyagokat, biztosítja azok szakszerű
felhasználását
Gondoskodik a munkaterület
folyamatos tisztántartásáról
Átadja a munkát a munkáltatójának,
levonul a munkaterületről
Alkalmazza és értelmezi a műszaki
ábrázolás módszereit, értelmezi az
építőipari rajzokat
SZAKMAI ISMERETEK
Munka megkezdésének és végzésének
feltételei
Az anyagszállítás és tárolás általános
szabályai
A méréshez, kitűzéshez szükséges
eszközök
A kivitelezési munka technológia
sorrendje és összefüggései
Kiviteli tervek tartalma
Építési dokumentációk értelmezése
Munkabiztonsági és balesetvédelmi
előírások
Elsősegélynyújtás
Egyéni védőfelszerelések, védőruhák
Tűzvédelem
Környezetvédelem, veszélyes
hulladékok
Szállítás, anyagmozgatás
Építőipari gépek munkavédelmi

x

x

x
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x
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előírásai
Építőipari anyagok tulajdonságai és
x
felhasználási területük
A Munka Törvénykönyve alapvető
x
szabályai
A munkavállalás alapfeltételei
x
Munkaszerződés kötés
x
Munkaadó, munkavállaló jogai és
x
kötelezettségei
Tételes költségvetési kiírás felépítése
x
Vállalkozás fogalma és szerepe a
x
gazdasági életben
Vállalkozási formák
x
Vállalkozás általános felépítése, és
x
működtetésének feltételei
Vállalkozásokról szóló jogszabályok
x
Munkanapló vezetés
x
A norma idő
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Építészeti jelképek értelmezése
x
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
x
Egyéni és kollektív munkavédelmi
x
eszközök használata
Információforrások kezelése
x
Szakmai számolási készség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
x
Térlátás
x
Felelősségtudat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Segítőkészség
x
Konszenzus készség
x
Határozottság
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Problémamegoldás, hibaelhártás
x

x

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

3. Építőipari alapismeretek tantárgy

141 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

3.1. A tantárgy tanításának célja
Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes munkaeszközök
kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a biztonságos
munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi előírások figyelembe
vételével. A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek és egészségkárosodás
megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk minimalizálása.
Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása. Különféle
építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök
és szerszámok megismertetése. Kivitelezési munkafolyamatok megismertetése.
Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése.
A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról.
Az önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és pénzügyi
feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerőpiaci információkat.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
3.3. Témakörök
3.3.1.
Szakmai munka és balesetvédelem
36 óra
Munkavédelmi törvény.
Munkaegészségügyi előírások.
Tűzvédelmi előírások az építőiparban.
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkavédelmi eszközök és használatuk.
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai.
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok.
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások.
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás,
vegyi
anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése.
Foglalkozási ártalmak.
Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében.
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások.
Elsősegélynyújtás.
Teendők a baleset helyszínén.
A baleseti helyszín biztosítása.
Vérkeringés, légzés vizsgálata.
Heimlich-féle műfogás.
Rautek-féle műfogás.
Elsősegélynyújtás vérzések esetén.
Sebellátás.
Hajszáleres vérzés.
Visszeres vérzés.
Ütőeres vérzés.
Belső vérzések és veszélyei.
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkohol-mérgezés.

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés.
Fektetési módok.
Idegen test szemben, orrban, fülben.
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén.
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén.

3.3.2.
Építési alapismeretek
90 óra
A kivitelezés fogalma.
Az építőipari szakmák tevékenységi köre.
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák sorrendisége.
Az építési munkák csoportosítása.
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély, bontási
engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély,
tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési szerződés, építési napló.
Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai kommunikáció.
Munkahelyi kapcsolattartás – az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata, jogköre.
Az építési folyamat előkészítő munkái.
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások – gépek, raktárak,
szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helyiségei, elektromos hálózat, vízhálózat, csatorna, vízel
Szállítás eszközei közúton és építési területen.
Építési technológiák, építési módok ismertetése.
Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása.
Az építőipar feladata.
Az építőipar felosztása.
Települési infrastruktúra.
Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, jellemzőik.
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása.
Lakóépületek fajtái.
Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai.
Épületszerkezetek.
Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai.
Kivitelezési eszközök és szerszámok.
3.3.3.
Munkajogi és vállalkozási ismeretek
15 óra
A magyar jogrendszer.
Munkajogi szabályozás.
Önálló munkavégzés és a „függő” munka közötti alapvető különbség.
Alapvető törvények a munkajogviszonyban:
– Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) Mt.
– Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. tv.) Kjt.
– Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. tv.) Ktv.
Személyes jog.
Együttműködési kötelezettség.
Érvénytelenségnek fajtái:
– semmisség,
– megtámadhatóság,
– részleges érvénytelenség.
Mit jelent az elévülés, milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre.
Mikor nyugszik, ill. mikor szakad meg az elévülés.
Munkahelyi szervezetek.

Munkaviszony létesítése.
Munkaszerződés kötése.
A munkáltató jogai és kötelességei:
Munkáltató jogai:
– irányítási jog,
– munka feletti felügyelet jog,
– fegyelmezési jog,
– vagyoni jellegű jog,
– személyzeti jogok.
A munkáltató kötelességei:
– munka díjazásának kötelessége,
– foglalkoztatási kötelesség,
– ún. gondoskodási kötelesség.
Munkavállaló jogai:
– kollektív jogai,
– koalíciós szabadságjogok,
– részvételi jogok,
– bármikor szakszervezet szervezhető,
– munkavédelmi képviselő választható 50 fő munkavállaló fölött kötelező.
Munkavállaló kötelezettségei:
– munkavállaló rendelkezésre állási személyes kötelesség,
– rendelkezésre állás helye,
– rendelkezésre állás ideje,
– munkavégzési kötelesség,
– egyéb ún. magatartási kötelesség,
– titoktartási kötelesség,
– a munkáltató szervezeti rendjébe való beilleszkedés kötelessége,
– oltalmi kötelezettség.
Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság.
Munkaviszony megszüntetésének szabályai, vonatkozó előírásai.
A vállalkozás fogalma és alapfunkciója.
Tulajdoni forma alapján lehet:
– magán,
– állami,
– önkormányzati,
– szövetkezeti,
– egyéb közösségi,
– illetve vegyes tulajdonú vállalkozás.
Szervezeti felépítése szerint lehet: egyéni- vagy társas vállalkozás.
Egyéni vállalkozás:
– devizabelföldi fogalma,
– cselekvőképesség fogalma,
– foglalkozástól, közügyektől, eltiltott fogalma,
– egyéb feltételek tisztázása,
– vállalkozás indítása 2010. január 1 után,
– főállású egyéni vállalkozó.
Társas vállalkozások:
– gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az egyesülés),
– szövetkezetek,
– közhasznú társaságok,

– szabadalmi ügyvivői társaság,
– ügyvédi munkaközösség,
– oktatói munkaközösség.
Tevékenység típusok szempontjából lehetnek:
– ipari,
– kereskedelmi,
– mezőgazdasági,
– közlekedési-, pénzintézeti,
– személyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat.
Nagyságrend tekintetében:
– mikro,
– kis-, közepes,
– nagyvállalkozás.
Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel.
Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla).
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség).
Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
szaktanterem
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
kiselőadás
x
3.
megbeszélés
x
4.
szemléltetés
x
5.
projekt
x
6.
házi feladat
x
3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Olvasott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos versenyjáték
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy
54 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással
4.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók sajátítsák el a következő ismereteket: az építészeti alapfogalmak
megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák és
módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok
megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok előkészítése.
Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése.
Az egyes szakterületek munkafolyamataihoz kapcsolódó víz-, hő- és hangszigetelési
munkák anyagainak, technológiáinak elméleti és gyakorlati megismerése.
Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges ismeretek
elsajátítása.
Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok ismerete. Szigetelő anyagok,
szigetelési munkák eszközeinek és gépeinek megfelelő használata.
Az épületek energetikai, hőtechnikai, elektromos és akusztikai feltételeinek ismerete.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Építési alapismeretek
Építészeti alapfogalmak értelmezése, gyakorlati alkalmazása.
Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása.
Építési alapanyagok szakszerű használata.
Építési alapanyagok tárolására vonatkozó előírások.
Építési anyagok csoportosítása.
Szerszámok, eszközök ismertetése.
Eszközök és szerszámok megfelelő használata.
A kivitelezési munkafolyamatok résztvevői.
Kivitelezési munkafolyamatok sorrendisége, szervezés jelentősége.
Szervezési munkafolyamatok lebonyolítása.
Engedélyeztetések dokumentációinak ügyintézése.
Kivitelezési munkálatok megkezdése, a munkafolyamatok nyomon
ellenőrzése, lebonyolítása.
Építési helyszínek ismerete, sajátosságai.

18 óra

követése,

4.3.2.
Műszaki rajz
18 óra
A rajzolás alapjai.
Vonalgyakorlatok, szabványírás.
A szabvány fogalma, a rajzi szabványok.
Építőipari szabványok.
A megfelelő méretarányok ismerete.
Méretarányok átváltása.
Szerkesztési gyakorlatok.
Ábrázolási módok:
– vetületi ábrázolások,
– axonometrikus ábrázolások.
Az építészeti rajzokon használt tervi jelölések értelmezése, gyakorlatijelentősége a
kivitelezés során.
Anyagjelölések ismertetése, részletrajzon való felismerése.
Az építészeti rajz formai követelményei.
Építészeti rajzok megismerése, értelmezése.
Engedélyezési és kiviteli terv szerepe a megvalósítás folyamatában.
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése.
Műszaki rajz készítése megadott szempontok alapján.
4.3.3.
Épületfizika
Épületszerkezettani alapismeretek alkalmazása.
Statikai alapismeretek gyakorlati alkalmazása.
Hőterhelési korlátok.
Páraterhelés.
Akusztika alapjai, hangszigetelési ismeretek.
Épületgépészeti és energetikai ismeretek.
Elektromos szakipar alapjai.
Hidrotechnikai tulajdonságok.
Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái.

18 óra

Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználási gyakorlata.
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok bemutatása.
Szigetelő anyagok fektetése, toldása.
Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése.
Szigetelési hibák korrigálása.
Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok gyakorlati alkalmazása.
Szigetelések anyagjelölése a terveken.
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján.
Épületeket érő hő és hanghatások.
Hőtechnikai ismeretek:
– hővezetés,
– hősugárzás,
– hőáramlás,
– hőátbocsátási tényező,
– hőtágulás,
– tűzállóság.
Hőtechnikai jellemzők.
Akusztikai alapfogalmak.
Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása.
Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények.
Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői.
Hő- és hangszigetelési technológiák gyakorlati alkalmazása.
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése.
Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon.
Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások betartása.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
szaktanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
kiselőadás
x
3.
megbeszélés
x
4.
szemléltetés
x
5.
házi feladat
x
x
x
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Tanulói
Sorszám
szervezési kerete
eszközök és
tevékenységforma
(differenciálási módok)
felszerelések

csoport- osztálybontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos versenyjáték
x
egyéni

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

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

A
10275-16 azonosító számú
Falazás, vakolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Falazás, vakolás
Falazás, vakolás
gyakorlat

A 10275-16 azonosító számú Falazás, vakolás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Értelmezi a tervdokumentációt.

x

Meghatározza a munkájához szükséges anyagigényt.

x

Tipikustól eltérő falazási feladat (látszó téglafal, hegyes- és tompaszögű
falcsatlakozások) esetén elemdaraboláshoz, sablon készítéshez rajzot, vázlatot készít.

x

x

Szakszerűen deponálja a kiszállított anyagokat és előregyártott elemeket.

x

x

Elvégzi a falazat kitűzését.

x

x

Kézi falazó technológiával falat, pillért, oszlopot, falazott boltövet, boltozatot készít.

x

x

Falazati rendszereket alkalmaz.
Falazóelemeket darabol.
Habarcsot terít, telíti a hézagokat
Előkészíti a vakolandó felületeket
Vakolóprofilokat helyez el.
Különböző felületeken rabicot készít.
Kézi technológiával belső felületeket vakol.

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Vakolati rétegeket (alapvakolatot, simító vakolat) hord fel.

x

Kézi technológiával külső homlokzatvakolatot készít.

x

Gépi vakolatot készít külső felületeken.
Gépi vakolatot készít belső felületeken.

x
x

A vakolt felületet különféle felületi megjelenéssel látja el.

x

Díszítő vakolást készít.
Vékonyvakolatot készít.
Falazott (kő és tégla) homlokzatburkolatot készít, homlokzati nyíláskeretezést alakít
ki.

x
x

x
x

x

x

Falazó- és vakolóállványt épít, bont, tisztít és szakszerűen deponál.

x

x

Saját munkájának minőségét folyamatosan és szakszerűen ellenőrzi.

x

x

Betartja a mindenkor hatályos, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
x
során megvalósítandó munkavédelmi követelményekkel kapcsolatos előírásokat

x

Betartja a környezetvédelmi előírásokat.
SZAKMAI ISMERETEK
Kitűzési módok.

x
x

x

Hagyományos és digitális mérő és kitűző eszközök.

x

x

Falazó és vakoló anyagok tulajdonságai, egymásra gyakorolt hatásai.

x

Anyagjelölés, tervjelek, szerkezetek jelölése, méretmegadás.

x

A szakmai eljárásokra és a kapcsolódó anyagokra vonatkozó szabványok.

x

Épületszerkezeti alapismeretek.

x

Tartószerkezetek működésével kapcsolatos alapismeretek.

x

Téglakötések típusai, alkalmazási területei.
Falazati rendszerek típusai.
Falfelületek minőségi követelményei.
Kézi és gépi vakolás technológiája.
Díszítővakolás technológiái.

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Vakolt felületek különböző felületi megjelenésének kialakítása

x

x

Vakoló- és falazóhabarcs típusok helyszíni előállítása és szakszerű alkalmazása.

x

x

Vakolatok utókezelése.

x

x

Vakolatok utólagos javításának módszerei, szabályai.

x

x

A kőműves szakmunkához szükséges korszerű állványokkal kapcsolatos ismeretek.

x

x

Kőműves és vakoló szerszámok

x

x

Fűrészgépek, téglavágógépek, vakológépek, habarcskeverők biztonságos használata.

x

Elektromos kézi eszközök és kisgépek biztonságos használata.

x

Anyagmozgatás gépei, emelőgépek.
Műszaki rajz.

x
x

A szakmaterülettel kapcsolatos jogszabályi előírások.

x

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekkel kapcsolatos ismeretek, védőruhák,
védőfelszerelések alkalmazása.

x

x

Környezetvédelem, hulladékkezelés.
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x

x

Kitűző eszközök és mérőműszerek használata, szintjelek értelmezése.

x

x

Építész és tartószerkezeti műszaki tervek és kapcsolódó műszaki leírások
értelmezése.
Kézi szerszámok és kisgépek használata.
Építészeti műszaki rajz, vázlat készítése.
Mennyiségérzék.

x

x
x
x

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
Szervezőkészség
Térlátás

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányítási készség
Irányíthatóság
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság

x
x

x
x
x

5. Falazás, vakolás tantárgy

247 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

5.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókkal a falszerkezetek anyagait, falszerkezetek és falazati
rendszerek, látszó falazatok kivitelezési technológiájára vonatkozó előírásokat, műszaki
rajzi jelöléseket.
Átfogó, komplex ismeretek elsajátítása a falazó és vakoló habarcsok összetételéről,
készítésének technológiáiról, valamint felhasználási területeikről. Műszaki
tervdokumentáció alapján falazási és vakolási munkák elvégzéséhez szükséges anyagok
mennyiségének meghatározása. Célszerszámok megfelelő használata, munkavédelmi
előírások betartása.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül
5.3. Témakörök
5.3.1.
Falszerkezetek anyaga
48 óra
Építőanyagok, falazóanyagok gyártási technológiájának fejlődése, korszerűsítésének
okai.
Természetes falazóelemek anyagai.
Kőfalazatok jellemzői:
– időállóság,
– környezeti hatások,
– szilárdság,
– hőszigetelő képesség.
Kő falazatok anyagai, építőkövek.
Vályog szerkezetek tulajdonságai.
Mesterséges falazóelemek fajtái.
Építési kerámiák jellemzői.
Építési kerámia falazóanyagok előállítási folyamata.
Építési kerámia falazóelemek gyártási és minőségi hibái.
Falazóelemek vizsgálata.
Tégla falazatok anyagi jellemzői.
Vázkerámia rendszerek ismertetése.
Pórusbeton falazó elemek ismertetése.
Mészhomoktégla falazóelemek jellemzői.
Egyszemcsés könnyűbeton falazóelemek.
Zsaluzóelemek.
Polisztirol zsaluzóelemek rendszeri jellemzői, méretei.
Falazati rendszerek típusai, korszerű falazati rendszerek.
Falazatoknál alkalmazott kötőanyagok (habarcsok, ragasztók) típusai, jellemzői és
alkalmazási területe.
Falazó anyagok tulajdonságai, egymásra hatása.
Falazatok, falazó anyagok hibái.
5.3.2.
Műszaki rajz és kitűzési ismeretek
Kitűzési alapismeretek.

48 óra

Hagyományos és digitális kitűző eszközök, mérő és jelölő eszközök.
Vízszintes mérés.
Magasságmérés, szintezés eszközei.
Épületek kitűzésének menete.
Zsinórállvány készítése.
Falszerkezetek helyének meghatározása, kitűzése.
Nyílászáró szerkezetek kitűzése.
Tervjelek a műszaki terveken.
Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a falazatok készítésében.
Alaprajzok tervjeleinek értelmezése.
Metszetek tervjeleinek értelmezése.
Homlokzati tervek értelmezése.
Méretmegadás, méretarányok.
Rajzi szabványok ismerete.
Téglakötések típusai különböző méretű és anyagú falazóanyagok esetén.
Téglakötések alkalmazási területe, használata a gyakorlatban.
Téglakötési gyakorlatok.
Falidomok ismerete, fajtái.
Falidomkötések kialakítása, rajzi ábrázolása:
– falvég,
– falsarok,
– falkereszteződés,
– falpillér,
– oszlop, pillér,
– falkáva,
– falcsatlakozások,
– falazott kémények,
– falazott kéménypillérek.
Egysorú kötés téglakötése.
Kétsorú kötések, ábrázolása.
Falszerkezetek, falazatok anyagjelölése terveken.
Rajzolvasási feladatok.
Szerkezetek jelölése, részletrajzok, rajzolvasás:
– teherhordó falszerkezetek csomópontjai különböző falazóanyagok esetén,
– falak és födémek kapcsolata,
– alap ás lábazati fal kapcsolata,
– lábazati fal és felmenő fal kapcsolata,
– fal és koszorú kapcsolata.
Falazatok részletrajzai (falkötések, falcsatlakozások, boltívek, stb.) M=1:1; M=1:5;
1:10

6.
7.
8.
9.

5.3.3.
Falszerkezetek készítése
Falszerkezetek fogalma.
Falszerkezetek osztályozása:
térelhatároló falak,
térosztó falak,
teherhordó falak,
nem teherhordó falak.
Falszerkezetekkel szemben támasztott követelmények:
– szilárdsági követelmények,

48 óra

– nedvességvédelmi követelmények,
– zajvédelmi követelmények,
– hő- és páratechnikai követelmények,
– tűzvédelmi követelmények.
Korszerű falszerkezetekkel kapcsolatos tartó- és épületszerkezeti alapismeretek.
Falszerkezetek kivitelezése, falazási munkálatok ismerete.
Falazóelemek szállításának, tárolásának szabályai.
Falazás általános szabályai, vonatkozó szabványok.
Különböző falszerkezetek készítésének technológiai előírásai:
– pincefalak,
– lábazati falak,
– felmenő falak,
– pillérek, oszlopok,
– oromfalak,
– attikafalak,
– mellvédfalak,
– térdfalak,
– válaszfalak,
– merevítőfalak,
– támfalak,
– vázkitöltő falak,
Falszerkezetek hibái, javítása.
Falazatok minőségi követelményei.
Falazási munkák eszközei, gépei.
Anyag- előkészítés gépei.
Emelőgépek, munkavégzés daruval kiszolgált területen.
Falszerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
9.1.1.
Kiselemes falszerkezetek, boltozatok és kémények készítése
36 óra
Látszó falak, tégla homlokzatburkolatok készítési elvei.
Falidomkötések különböző falazóelemek esetén.
Boltövek készítésének szabályai.
Boltozatok készítésére vonatkozó előírások.
Kiselemes tégla és kő falszerkezetekkel és boltozatokkal kapcsolatos tartó- és
épületszerkezeti alapismeretek.
Falszerkezetek készítésének technológiai előírásai:
– kisméretű tégla felmenő falak,
– kisméretű tégla válaszfalak,
– látszó kiselemes (tégla, kő) beltéri falszerkezetek,
– látszó kiselemes (tégla, kő) falazott homlokzati burkolatok
– tűzfalak,
– kerítésfalak.
Falazott homlokzati burkoló falak (tégla, kő) rétegrendje, rögzítései.
Falazott homlokzati burkoló falak (tégla, kő) dilatációképzése.
Boltövek, kiselemes nyíláskeretezések, kávakialakítások.
Boltozatok típusai, építéstechnológiája.
Boltozatok alátámasztó szerkezetei.
Látszó falazatok hézagolásának típusai, elvei és követelményei.
Látszó falfelületek felületminőségi követelményei.
Kéményekkel kapcsolatos ismeretek:

– falazott kéményekkel kapcsolatos alapfogalmak,
– korszerű kéményrendszerek építése,
– kémények hibái, felújításuk.
Téglavágó- és daraboló gépek használata.
9.1.2.
Vakolási ismeretek
Építési kötőanyagok fajtái, jellemzői:
– hidraulikus kötőanyagok jellemzői,
– cementtípusok,
– cementgyártás,
– cementek jellemzői, jelölései,
– nem hidraulikus kötőanyagok jellemzői,
– építési mész előállítása, jellemzői,
– mészfajták, jelölésük,
– építési gipsz jellemzői, felhasználása.
Vakoló habarcsok, jellemzői, összetétele.
Habarcsok készítésének folyamata:
– kézi keverés,
– gépi keverés.
Szárazhabarcsok anyagai.
Vakolat típusok készítésére vonatkozó előírások.
Vakolási sík, különböző felületek előkészítése, vakolóprofilok.
Vakolás alapműveletei.
Belső és külső vakolatok.
Kézi vakolás technológiája.
Gépi vakolás technológiája.
Mennyezetvakolás különböző felületeken.
Oldalfalvakolás alapanyagai, előkészítése.
Homlokzatvakolatok anyagai, jellemzői.
Díszítő vakolási technikák.
Korszerű vakolatok.
Vékonyvakolati rendszerek.
Vakolatok utókezelése.
Vakolási munkák lehetséges hibái.
Megszilárdult vakolat javításának módszerei.
Anyag-előkészítés, anyagmozgatás gépei.
Építési segédszerkezetek, egyszerű vakoló- és falazóállványok.
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján.
Vakolás szerszámai, gépei.
Munkavédelmi és környezetvédelmi előírások.

36 óra

9.1.3.
Falazás és vakolás szakmai számítás
31 óra
A műszaki tervdokumentáció értelmezése.
Falazási és vakolási munkákhoz szükséges anyagok meghatározása,
anyagmennyiségi normák.
Falszerkezetek készítésének anyagigénye, szükséges tartalék meghatározása.
Falazóelemek mennyiségi számítása, mennyiségi egységek meghatározása.
Vakoló- és falazóhabarcsok mennyiségi meghatározása, kiadósság számítása.
Falazó és vakolóanyagok anyagrendelése a kiszerelési egység figyelembevételével.
Anyagmozgatás, anyagelosztás, folyamatos anyagellátás elvei.

Falazási és vakolási munkák előrehaladásának egyszerű becslése.
9.2. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
10. szaktanterem
11. tanműhely
12. építési terület
12.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
kiselőadás
x
3.
megbeszélés
x
4.
szemléltetés
x
5.
projekt
x
6.
házi feladat
x
12.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási
módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal
1.3.
x
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal
1.4.
x
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Tesztfeladat megoldása
x
x
Tapasztalatok utólagos
2.2.
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.3.
x
x
ismertetése szóban
3.
Képi információk körében
3.1.
rajz értelmezése
x
x
3.2.
rajz készítése leírásból
x
3.3.
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
x
4.
Komplex információk körében

4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.

8.2.

Esemény helyszíni
értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli
x
beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Geometriai mérési
gyakorlat
Anyagminták azonosítása
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x
x
x

x
x

x

x

12.2.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Falazás, vakolás gyakorlat tantárgy
597,5 óra
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás
nélkül
13.1.
A tantárgy tanításának célja
Falszerkezetek építéséhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása, kivitelezési
munkafolyamatok megvalósítása. Különféle falszerkezetek, falazati rendszerek, látszó
falazatok valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok
megismertetése, azok megfelelő használata. Tervdokumentációk, műszaki rajzok
értelmezése, téglavágási rajz és sablon készítése, anyagigények meghatározása.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
13.3.
Témakörök
13.3.1.
Mérés és kitűzés
Mérési gyakorlatok.
Digitális és analóg mérő és szintezőeszközök fajtái, használata.
Meglévő épületen végzett felmérési feladatok.

103 óra

Magasságmérési gyakorlatok.
Hosszmérési gyakorlatok.
Mérés és kitűzés gyakorlati alkalmazása.
Épületek helyének meghatározása.
Egyszerű épület alappontjainak jelölése, mérése.
Épületszerkezetek helyének meghatározása a kivitelezési munkák során.
Szintvonal szerepe és meghatározása.
Mérési, kitűzési, szintezési hibák javítása.
Műszaki tervek értelmezése, rajzolvasás.
Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés
folyamatában.
Helyszínrajz értelmezése.
Alaprajz értelmezése.
Metszeti rajz értelmezése.
Homlokzati rajz értelmezése.
Épületek kitűzési munkáira vonatkozó munkavédelmi előírások.
13.3.2.
Falszerkezetek
139 óra
Falszerkezetek kivitelezése, falazási munkálatok ismertetése.
Falazóanyagok tárolása, mozgatása az építési helyszínen.
Falazás általános szabályainak alkalmazása.
Teherhordó falak kivitelezése.
Nem teherhordó falak építése.
Korszerű falazati rendszerek technológiájának alkalmazása.
Falszerkezetek építése:
– pincefalak,
– lábazati falak,
– felmenő falak,
– pillérek, oszlopok,
– oromfalak,
– attikafalak,
– mellvédfalak,
– térdfalak,
– válaszfalak,
– merevítőfalak,
– támfalak,
– vázkitöltő falak,
Falszerkezethez használatos habarcsok és ragasztóanyagok alkalmazástechnikája.
Különböző falazati rendszerek habarcsainak alkalmazása, habarcskeverés.
Falszerkezetek hibái, javítása.
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítéséhez egyszerű állványzat építése.
Falszerkezetek, és falazott szerkezetek készítéséhez anyagszükséglet számolása.
Falazási munkák eszközeinek, gépeinek használata.
Anyagelőkészítés gépeinek használata.
A falazási munka minőségi követelményeinek munka közben való ellenőrzési
módjai.
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
13.3.3.
Kiselemes szerkezetek és kémények készítése
Műszaki tervolvasás, tervkövetés.

139 óra

Darabolási, sablonkészítési részletrajzok, vázlatok készítése.
Falszerkezetek építése:
– kisméretű tégla szerkezeti falak
– kisméretű tégla válaszfalak
– látszó homlokzati falak,
– tűzfalak,
– kerítésfalak.
Kémények építése:
– falazott kémények,
– korszerű kéményrendszerek.
Hagyományos falazó habarcsok összetételének meghatározása, habarcskeverés.
Falidomkötések készítése különböző falazóelemek esetén.
Látszó tégla- és kőfalazatok különféle hézagolási technikái.
Kémények lehetséges hibái, kéményfelújítás.
Téglavágó- és daraboló gépek használata.
Boltívek, boltozatok készítésére vonatkozó előírások.
Boltövek készítése.
Boltozatok készítése.
Boltívek, boltozatok alátámasztó szerkezeteinek készítése.
Egyéb hagyományos kőműves technológiák alkalmazása.
Falazási munkák eszközeinek, gépeinek használata.
Anyagelőkészítés gépeinek használata.
A falazási munka minőségi követelményeinek munka közben való ellenőrzési
módjai.
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
13.3.4.
Beltéri vakolási munkák
Belső térben használatos vakolatok anyagainak ismerete, alkalmazása.
Beltéri vakolóhabarcsok, vakolatok összetételének meghatározása.
Habarcskeverés módjainak alkalmazása
Habarcskeverés, eszközeinek, gépeinek használata.
Vakolóhabarcsok keverése.
Vakolás szerszámainak használata.
Vakolat síkjának kitűzése, ellenőrzése.
Vakolóprofilok alkalmazása.
Vakolandó felületek előkészítése.
Vakolás alapműveleteinek gyakorlása.
Kézi vakolás technológiájának alkalmazása.
Beltéri vakolás készítése oldalfalon.
Beltéri mennyezetvakolat készítése.
Téglafelületek vakolása.
Beton felületek vakolatának készítése.
Gépi vakolat készítése különböző felületeken.
Hagyományos vakolatok készítése, különféle felülettel.
Egyszerű díszítővakolatok készítése.
Vakoló munkák állványzatának építése, bontása.
Vakolási munkák anyagigényének számítása.
Vakolási munkák készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
13.3.5.

Kültéri vakolási munkák

67 óra

103 óra

Külső térben használatos vakolatok anyagainak és rétegrendjeinek ismerete,
alkalmazása.
Kültéri habarcsok, vakolatok összetételének meghatározása.
Kültéri vakolóhabarcsok keverése.
Vakolás szerszámainak használata.
Vakolat síkjának kitűzése, ellenőrzése.
Vakolandó felületek előkészítése.
Vakolás alapműveleteinek gyakorlása.
Kézi és gépi kültéri vakolások technológiáinak alkalmazása különböző felületeken.
Hagyományos homlokzati vakolatok készítése:
– sima, festett felülettel,
– mintázott homlokzati felülettel (pl. cuppantott, kapart, seprűzött, stb.),
– kőporos fröcskölt vagy dörzsölt felülettel,
Homlokzati díszítő vakolatok készítése.
Nemesvakolatok készítése különböző felületi kialakítással.
Korszerű vakolatrendszerek alkalmazása.
Vakoló munkák állványzatának építése, bontása.
Vakolási munkák anyagigényének számítása.
Vakolási munkák készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tanműhely
szaktanterem
építési terület
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
megbeszélés
x
x
3.
szemléltetés
x
4.
projekt
x
13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

6.2.

Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
x
helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10274-16 azonosító számú
Beton és vasbeton szerkezetek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Beton és vasbeton
Beton és vasbeton
szerkezetek
szerkezetek
gyakorlat

A 10274-16. azonosító számú Beton és vasbeton szerkezetek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Értelmezi a tervdokumentációt
Elvégzi az egyszerűbb szerkezetek kitűzését

x
x

x
x

Meghatározza a beton és vasbeton szerkezet anyagmennyiségét

x

x

Előállítja a tervezett betonminőséget az előírt keverési arány
betartásával
Kézi erővel földmunkát végez

x
x

Méretezett monolit vasbeton épületszerkezetet készít

x

x

Nem méretezet beton és vasalt beton szerkezetet készít

x

x

Betonacélt szerel
Betonacél armatúrát helyez el, átvételhez illetve betonozáshoz
előkészíti azt

x

x

x

x

Hagyományos zsaluzatot és dúcolatot készít, ellenőriz és bont

x

x

Korszerű alátámasztó- és zsaluzó rendszereket alkalmaz

x

x

Munkaállványt készít és bont

x

x

Elvégzi a betonozást üzemben, vagy helyszínen kevert
betonból, a zsaluzat teherbírásának figyelembevételével

x

x

Keveri, bedolgozza és tömöríti a betont
Frissbeton bedolgozása után ellenőrzi a méret- és
alakhelyességet

x

x

x

x

Gondoskodik a bedolgozott beton szakszerű utókezeléséről

x

x

Kizsaluzás után felületi sérüléseket javít

x

x

Kezeli a betonozáshoz és a vasszereléshez szükséges gépeket

x

x

Előregyártott vasbeton szerkezeti elemeket helyez el

x

x

Szakszerűen deponálja a kiszállított anyagokat és előregyártott
elemeket

x

x

Szemrevételezéssel ellenőrzi a leszállított elemek minőségét

x

x

Saját munkájának minőségét folyamatosan és szakszerűen
ellenőrzi

x

x

Betartja a mindenkor hatályos, az építési munkahelyeken és az
építési folyamatok során megvalósítandó munkavédelmi
követelményekkel kapcsolatos előírásokat

x

x

Betartja a környezetvédelmi előírásokat
SZAKMAI ISMERETEK
Betonozás, vasszerelés előkészítése, munkafolyamat
megtervezése
Anyagrendelés, fuvarszervezés, anyaglerakás és tárolás,
anyagnyilvántartás
Zsinórállvány készítése
Talajok tulajdonságai, talajjavítási módszerek, talaj
víztelenítése
Földmunkák
Épűletszerkezeti alapismeretek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Tartószerkezetek működésével kapcsolatos alapismeretek

x

Tervjelek, anyagjelölések

x

Anyagok kölcsönhatása, egymásra gyakorolt hatása

x

x

Betonozáshoz szükséges energiabiztosítás, érintésvédelem,
építőgépek (emelő, anyagmozgató, betonkeverő,
betonbedolgozó, tömörítő)

x

x

Betonacélok fajtái, mérete, tulajdonságai, beépítése, vonatkozó
szabványok
Frissbeton összetételének meghatározása, bedolgozási
technológiája

x
x

x

Betonok osztályozása, minősége, a vonatkozó szabványok

x

Tervi betonjellemzők
készítése

x

x

Bedolgozott beton utókezelése

x

x

Betonfelületek, a felület minőségi követelményei

x

x

Beton anyagú szerkezet minőségének ellenőrzése

x

x

Vasbeton szerkezetek lehetséges hibái
Fal- és födémbetonozási ütemek, munkahézagok és dilatációk
képzése

x

x

x

x

Betonozási sebesség és a frissbeton-bedolgozás módjai

x

x

Megszilárdult beton felületek javításának anyagai és módszerei

x

x

Előregyártott födémszerkezetek szabályos beépítése

x

x

Betonozás, vasalás előírt technológiai végrehajtása

x

x

Előregyártott nyílásáthidalások, lépcsők szabályos beépítése

x

x

minőségtanúsításához

próbatestek

Szerkezetek zsaluzása, állványozása, alátámasztása, dúcolása,
ezek bontása
Betonozáshoz és vasszereléshez szükséges szerszámok,
elektromos eszközök

x

x

x

x

Hagyományos és digitális mérő és kitűző eszközök

x

x

A szakmaterülettel kapcsolatos jogszabályi előírások

x

x

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekkel
kapcsolatos ismeretek, védőruhák, védőfelszerelések
alkalmazása, a magasban való munkavégzés szabályai

x

x

Környezetvédelem, hulladékkezelés
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Frissbeton bedolgozás gépeinek, eszközeinek készségszintű
használata
Építész tervek, műszaki leírások, zsaluzási, dúcolási tervrajzok,
szintjelek értelmezése
Mennyiségérzék

x

x

x

x

x

x

x

x

Kézi kisgépek, gépek, berendezések működtetésének megértése

x

x

Kitűző eszközök használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
Kézügyesség
Felelőségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányítási készség
Irányíthatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlati feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

14. Beton és vasbeton szerkezetek tantárgy

139 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A beton és vasbeton szerkezetek anyagainak, alkotóelemeinek megismerése,
betonkeverékek készítésére, felhasználásra vonatkozó előírások, beton és vasbeton
termékek felhasználásának lehetőségei.
A beton és vasbeton épületszerkezetek kivitelezési technológiáinak elsajátítása. Műszaki
dokumentáció értelmezése, betonozási munkák anyagszükségletének meghatározása,
kapcsolódó alapfogalmak megértése.
Beton és vasbeton szerkezetek készítésénél használatos eszközök, gépek ismerete.
Betonozási munkák során alkalmazandó zsaluzatok, állványzatok, ideiglenes alátámasztó
szerkezetek építésének és bontásának technológiai ismerete.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalomra épül
14.3.
Témakörök
14.3.1.
Beton és vasbeton szerkezetek anyagai
Beton összetevői.
Beton tulajdonságait módosító adalékszerek és kiegészítő anyagok.
Anyagok kölcsönhatása.
Beton előállításának módjai.
Beton bedolgozási technológiái az összetétel függvényében.
Beton szilárdulási folyamata és ezt befolyásoló tényezők.
Betonok alkalmazási területei, osztályozása, jelölése.
Betonok tömörítésének módjai, jelentősége különböző szerkezetek esetén.
Beton utókezelésére vonatkozó előírások.
Beton bedolgozás eszközei és gépei.
Friss beton képlékenységi vizsgálata.
Próbakocka készítése jelölése és utókezelése.
Megszilárdult beton tulajdonságai, minőségi jellemzői.
Különleges betonok fajtái, alkalmazási területük.
Betonacélok fajtái, mérete, tulajdonságai.
Betonacél beépítése, toldása, lehorgonyzás.
Acélbetétek elhelyezése és szerepe a vasbeton szerkezetekben.
Betontakarás.
Vasszerelési munkák megkezdésének feltételei.
Betonozás megkezdésének feltételei.
Munkavédelmi előírások, védőruhák, védőfelszerelések.
14.3.2.
Beton, vasbeton szerkezetek és zsaluzatok
Beton és vasbeton anyagú épületszerkezetek.
Talajok fajtái, jellemzői.
Földmunkákat megelőző műveletek.
Alapszerkezetek földmunkái.
Ágyazórétegek, feltöltések, visszatöltések és tömörítés.
Munkagödör kialakítása, megtámasztása

54 óra

36 óra

Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek fajtái.
Szerelőbeton készítése.
Síkalapok fajtái, jellemzői és szerkezeti kialakítása:
– sávalapok,
– pontalapok,
– lemezalapok,
– gerendarács alapok.
Mélyalapok fajtái jellemzői és szerkezeti kialakítása:
– kútalapok,
– szekrényalapok,
– cölöpalapok,
– résfalak, réspillérek.
Függőleges vasbeton szerkezetek készítése monolit vasbetonból:
– fal,
– oszlop,
– pillér.
Vízszintes szerkezetek készítése monolit vasbetonból:
– nyílásáthidalások,
– koszorúk,
– gerendák,
– konzolok,
– födémek,
– erkélyek (hőhídmegszakítók elhelyezése),
– aljzatbetonok.
Energiatakarékos bennmaradó zsalurendszerek elhelyezése és betonozása.
Vasbeton lépcsők kivitelezésének módjai.
Beton aljzatok minősége, vastagsága, felületképzése.
Beton szerkezetek hibái.
Beton felületek javításának anyagai és módszerei.
Munkahézag, dilatáció képzése.
Beton szerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
14.3.3.
Betonozási munkák eszközei, gépei és technológiája
Betonkeverés eszközei és gépei.
Helyszíni betonkeverés módjai.
Üzemi beton előállítás.
Betonszállítás módja, eszközei és gépei:
– kézi betonszállítás,
– gépi betonszállítás.
Beton bedolgozásának eszközei és gépei.
Kézi és gépi bedolgozás szabályai és előírásai.
Kézi és gépi tömörítés eszközei és gépei:
Betonacél megmunkálás gépei.
Betonacél egyengető, vágó, hajlító berendezései, gépei.
Zsaluzat fogalma, feladata.
Korszerű zsaluzati rendszerek.
Hagyományos zsaluzatok.
Zsaluzatok kialakításának szempontjai, megtámasztása, alátámasztása.
Friss beton zsaluzatra kifejtett nyomása.
Monolit vasbeton szerkezetek zsaluzása, dúcolása.

18 óra

Függőleges beton és vasbeton szerkezetek zsaluzata.
Alapok, pillérek, oszlopok falak zsaluzatai.
Vízszintes beton és vasbeton szerkezetek zsaluzata.
Zsaluzatok előkészítése.
Kizsaluzás.
Alátámasztó állványok építése, bontása.
Előregyártott szerkezetek beépítésénél alkalmazott alátámasztások, merevítések.
Leggyakrabban előforduló zsaluzási, betonozási hibák.
Munkavédelmi előírások.
14.3.4.
Előregyártott vasbeton szerkezetek
15 óra
Előregyártott beton és vasbeton szerkezeti elemek kialakításának okai.
Épületszerkezetek kapcsolata, felfekvés kialakítása, jelentősége.
Födémekkel szemben támasztott követelmények.
Előregyártott vasbeton födémek típusai, szerkezeti jellemzői, sajátoságai:
– normál vasalású vasbeton gerendás födémek,
– feszített vasalású vasbeton gerendás födémek,
– kéregpaneles födémek,
– körüreges födémpallók.
Kiselemes födém rendszerek.
Előregyártott vasbeton nyílásáthidalások típusa:
– vasbeton gerendás áthidalások,
– kéregelemes áthidalások,
– pórusbeton áthidalások,
– zsaluelemes áthidalások,
– redőnyszekrényes áthidalások.
Előregyártott vasbeton, nyílásáthidalások, lépcsők szabályos beépítése.
Előregyártott vasbeton födémek kivitelezési technológiája, szabályos beépítése.
Előregyártott pillérek típusai, elhelyezése, szabályos beépítése.
Előregyártott gerendák típusai, elhelyezése, szabályos beépítése.
Vasbeton gerendás, béléstestes födémek.
Vasbeton pallós födémek készítése.
Félmonolit födémek készítése, szerkezeti jellemzői.
Előregyártott vasbeton szerkezetek kivitelezési hibái.
Betonfelületek minőségi követelményei.
Előregyártott vasbeton építési rendszerek kivitelezési sorrendje.
Előregyártott vasbeton szerkezeti elemek, szállításra, emelésre és a helyszínen való
tárolásra vonatkozó szabályai.
Előregyártott vasbeton szerkezetek elhelyezésére vonatkozó munkavédelmi
előírások.
14.3.5.
Beton és vasbeton szakmai számítás
34 óra
Beton és vasbeton épületszerkezetek jelölése építészeti rajzokon.
Tervolvasási feladatok, épületszerkezeti ismeretek mennyiségek meghatározása.
Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a beton és vasbeton szerkezetek
– készítésénél,
– helyének meghatározásában,
– anyag mennyiségének kiszámításánál.
Alaprajzok, metszetek, homlokzati tervjeleinek értelmezése.

Előregyártott
és
monolit
vasbeton
szerkezetek
jelölése,
anyagszükségletének meghatározása:
– alapok,
– lábazati falak,
– falak,
– pillérek, oszlopok,
– gerendák,
– födémek,
– lépcsők,
– áthidalások,
– koszorúk,
– erkélyek.
Anyagrendelés, tárolás, fuvarszervezés.
Beton és vasbeton szerkezetek méreteinek meghatározása.
Rajzi szabványok ismerete.
Vasalási tervek értelmezése.
Betonacél konszignáció alapján anyagkiírás készítése.
A munkafolyamatokhoz szükséges munkaidőigény meghatározása.
Anyagrendelés, mennyiségi egységek meghatározása.

ábrázolása,

14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
szaktanterem
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
kiselőadás
x
3.
megbeszélés
x
4.
szemléltetés
x
5.
projekt
x
6.
házi feladat
x
14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4..4.
4.5.
5.
5.1.

Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés
eseményről kérdéssor
x
alapján
Esemény helyszíni
értékelése szóban
x
felkészülés után
Utólagos szóbeli
x
beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
9.
9.1.

9.2.

Információk
rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer
megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
x
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Geometriai mérési
x
gyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

x
x
x
x

x

x
x
x

x

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat tantárgy
438 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással
15.1.
A tantárgy tanításának célja
Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, beton és vasbeton szerkezetek készítési
technológiáinak ismerete. Betonozási munkák előkészítése. Beton és vasbeton
szerkezetek terv alapján az építési helyszínen történő kitűzése. Beton, vasbeton
szerkezetek kivitelezési folyamatainak végrehajtása. Beton és vasbeton szerkezetek
utókezelési módjainak ismerete alkalmazása. Rendelkezésre álló tervdokumentációk
megértése, ismeretek helyén való alkalmazása

15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
15.3.
Témakörök
15.3.1.
Beton és vasbeton előállítása
Beton és vasbeton anyagainak ismerete.
Beton jelölések értelmezése, megfelelő szilárdságú beton alkalmazása.
Betonok kötőanyagainak, adalékanyagainak ismerete.
Frissbeton, és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek és
kiegészítő anyagok szakszerű használata.
Beton, vasbeton alapanyagainak szakszerű tárolása.
Alapanyagok előkészítése.
Betonkeverés:
– kézi betonkeverés,
– gépi betonkeverés.
Betonkeverék szakszerű bedolgozása.
Betonacélok jelölésének ismerete.
Vasszerelési munkákat megelőző méretellenőrzés.
Betonacélok megmunkálása a gyakorlatban.
Betonacélok elhelyezése vasbeton szerkezetben.
Betonok utókezelése.
Tömörítés különböző monolit beton és vasbeton szerkezet esetében:
– kézi tömörítési eljárás,
– gépi tömörítési eljárás.
Frissbeton bedolgozás eszközei.
Betonozás, betonkeverés gépeinek használata.
Betonacél megmunkálás gépeinek használata.
Beton felületek kialakítása.
Betontakarás kialakítása.
Beton és vasbeton hibái, azok javítása.
Beton és vasbeton előállítására vonatkozó munkavédelmi előírások.
Védőruhák, védőfelszerelések alkalmazása.
15.3.2.
Beton és vasbeton szerkezetek készítése
Monolit épületszerkezetek készítése betonból és vasbetonból:
– alapok,
– pillérek, oszlopok,
– falak,
– áthidalók,
– koszorúk,
– gerendák,
– lépcsők,
– vízszintes lemezek,
– félmonolit födémek,
– betonaljzatok,
– felbeton.
Betonacélok szabása hajlítása és szerelése.
Beton utókezelése.

103 óra

134 óra

Munkahézag, dilatáció kialakítása különböző szerkezeteknél.
Előregyártott elemes vasbeton szerkezetek építése
Előregyártott szerkezetek emelésének, elhelyezésének eszközei, gépei.
Előregyártott szerkezetek emelésének, elhelyezésének, tárolásának szabályai.
Munkavédelmi, és környezetvédelmi ismeretek.
15.3.3.
Előkészítő munkák
134 óra
Építési helyszín előkészítési munkái.
Kitűzés.
Munkagödör kialakítás, kiegészítő földmunka, ágyazati réteg készítés,
földvisszatöltés.
Zsinórállvány készítésének szabályai.
Zsinórállvány készítése, szükséges anyagok, és eszközök ismertetése, azok
használata.
Munkagödör kialakítása, megtámasztása
Fogadó szerkezetek előkészítése.
Alátámasztó és megtámasztó állvány készítése.
Famegmunkálás szerszámai, gépei.
Áthidalások, koszorúk, gerendák, vízszintes lemezek alátámasztásának készítése.
Zsaluzatok bontása.
Tereprendezés.
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tanműhely
építési terület
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
kiselőadás
x
3.
megbeszélés
x
4.
vita
x
5.
szemléltetés
x
6.
projekt
x
15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási
módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek

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.
3.4.
4.
4.1.
4.2.

4.3.
4..4.
5.
5.1.
5.2.
6.

Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés
eseményről kérdéssor
x
alapján
Esemény helyszíni
értékelése szóban
x
felkészülés után
Utólagos szóbeli
x
beszámoló
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében

6.1.

6.2.
7.
7.1.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

Géprendszer
megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése
Vizsgálati tevékenységek körében
Geometriai mérési
x
gyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az
ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

x

x

x

x

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

A
10277-16 azonosító számú
Szigetelések
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Értelmezi a tervdokumentációt
Felméri a munkaterületet
Meghatározza az anyagszükségletet
Alkalmassá teszi az fogadófelületet a
vízszigeteléshez
Kialakítja a vízszigetelési hajlatokat, a
hajlaterősítéseket
Előkészíti, méretre vágja a
szigetelőlemezt
Szigetelő lemezt fektet, told
Talajpára, talajnedvesség elleni
szigetelést készít
Az alkalmazott technológiának
megfelelően kialakítja, illetve
megerősíti az épületszerkezeti és
épületgépészeti csatlakozások
környezetét
Hőszigetelés kialakítására alkalmassá
teszi a fogadófelületet
Adott rendszer előírásainak
megfelelően hőszigetelést készít
Elválasztó réteget, párakiegyenlítő
réteget helyez el
Épületeket, épületrészeket hanghatás
ellen szigetel
A kivitelezés során gondoskodik az
elkészült szigetelések védelméről
Utólagos szigetelő munkák előtt
diagnosztikához feltárást végez
Szakmai felügyelet mellett utólagos
lemezes vízszigetelést készít
A szigetelések védelmét biztosító
szerkezeteket készít
Saját munkájának minőségét
folyamatosan és szakszerűen ellenőrzi
Betartja a mindenkor hatályos, az
építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó
munkavédelmi követelményekkel

x

Szigetelés
gyakorlat

Szigetelés

A 10277-16. azonosító számú Szigetelések. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

kapcsolatos előírásokat

Betartja a környezetvédelmi előírásokat
SZAKMAI ISMERETEK
Szigetelési módok, eljárások
Szigetelésekre vonatkozó szabványok,
technológiai előírások
Szigetelések fogadó szerkezetei
Tervjelek
Tervolvasás
Méretmegadási módok
Szigetelőanyagok rögzítési módjai
Vízszigetelő anyagok fajtái,
felhasználásuk
Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái,
felhasználásuk
Szigeteléshez szükséges
ragasztóanyagok fajtái, felhasználásuk
Rögzítések fajtái, rögzítő anyagok
felhasználása
Vízelvezető anyagok fajtái,
felhasználásuk
Anyagok tulajdonságai
Anyagok kölcsönhatása,
összeférhetősége
A felhasznált anyagok és eljárások
környezeti és egészségi kockázatai
Kézi szigetelő szerszámok
Vágó-, előkészítő eszközök
Rögzítő kisgépek
Ragasztóanyag előkészítéséhez
használható berendezések
Érintésvédelem
Közműcsatlakozások
A szakmaterülettel kapcsolatos
jogszabályi előírások
Az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi
követelményekkel kapcsolatos
ismeretek, védőruhák,
védőfelszerelések alkalmazása
Környezetvédelem, hulladékkezelés
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Építészeti, épületgépészeti rajz
olvasása, értelmezése, anyagszükséglet
meghatározása

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szigetelési jelképek értelmezése
x
Gépek, berendezések biztonságos
x
használata
Vízszigetelő szerszámok használata
x
Hő-, és hangszigetelő szerszámok
x
használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
x
Kézügyesség
Felelőségtudat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
x
Irányíthatóság
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Módszeres munkavégzés
x
Rendszerben való gondolkodás
x
Körültekintés, elővigyázatosság

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

16. Szigetelés tantárgy

72 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A kőműves szakma munkafolyamataihoz kapcsolódó víz- hő- és hangszigetelési munkák
anyagainak, technológiáinak megismerése. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés
készítéséhez szükséges ismeretek elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai
tulajdonságok alapismerete. Szigetelő anyagok alkalmazási területeinek megismerése,
szigetelési munkák eszközeinek és gépeinek megfelelő használata.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Vízszigetelés
18 óra
Hidrotechnikai tulajdonságok.
Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái.
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk.
Vízszigetelő anyagok kölcsönhatásai, összeférhetősége.
Bitumenes anyagú lemezszigetelések típusai.
Szigeteléshez szükséges ragasztó anyagok fajtái, felhasználásuk.
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok.
Tömegbeton szigetelés.
Szigetelések fogadószerkezetei, fogadószerkezetek előkészítése.
Szigetelő anyagok fektetése, toldása.
Sarkok, különleges csomópontok, gépészeti áttörések környezetének kialakítása.
Elválasztó és párakiegyenlítő rétegek.
Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések.
Rétegrendek és csomóponti kialakítások elemzése, rajzolása, anyagjelölése
Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése.
Vízszigetelés kéziszerszámai.
Szigetelések ideiglenes és tartós védelme.
Meglévő szigetelések kezelése.
Utólagos lemezszigetelések szakmai felügyelet mellett való végzése.
Vízszigetelések kialakítására vonatkozó szabványok, irányelvek, szakmai előírások.
Szigetelési hibák.
Vízszigetelés készítésére vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi és
biztonságtechnikai előírások.
16.3.2.
Hő- és hangszigetelés
Épületeket érő hő- és hanghatások.
Hőtechnikai alapfogalmak:
– hővezetés,
– hősugárzás,
– hőáramlás,
– hőátbocsátási tényező,
– hőtágulás,
– tűzállóság,

36 óra

– hőhíd típusai épületszerkezetekre gyakorolt hatása.
Akusztikai alapfogalmak.
Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői és velük szemben támasztott
követelmények:
– szálas szigetelő anyagok,
– üreges (porózus) szigetelő anyagok,
– ömlesztett szigetelő anyagok,
– kiegészítő anyagok és elemek,
– különleges hőszigetelő anyagok (papír, szalma, cellulóz stb.).
Hő- és hangszigetelés készítése különböző szerkezetek esetén:
– talajon fekvő padlók, aljzatok,
– falszerkezetek,
– födémszerkezetek,
– koszorúk,
– erkélyek, teraszok (fűtött tér felett).
Szigetelés fogadószerkezete és felülete.
Hő- és hangszigetelések lehetséges rögzítésmódjai.
Hő- és hangszigetelési rendszerek.
Hő- és hangszigetelések készítéséhez alkalmazott szerszámok és kisgépek.
Utólagos hő- és hangszigetelések készítésének feltételei, technológiái.
Hő és hangszigetelésekre vonatkozó szabványok, irányelvek és előírások.
Rétegrendek és csomóponti kialakítások elemzése, rajzolása, anyagjelölése.
Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi
előírások.
16.3.3.
Szakmai számítás
18 óra
Szigetelésekre vonatkozó műszaki tervdokumentáció értelmezése.
Tervjelek, méretmegadási módok.
Fal alatti vízszigetelés mennyiségek meghatározása.
Fal alatti vízszigetelés anyagszükségletének meghatározása.
Lábazati fal vízszigetelése mennyiségek meghatározása.
Lábazati fal vízszigetelése anyagszükségletének meghatározása.
Aljzatbeton alatti vízszigetelés mennyiségek meghatározása.
Aljzatbeton alatti vízszigetelés anyagszükségletének meghatározása.
Vízszigetelést védő rendszer mennyiségének és anyagszükségletének meghatározása.
Homlokzati hőszigetelő rendszer mennyiségének és anyagszükségletének
meghatározása.
Hőszigetelés mennyiségének és anyagszükségletének meghatározása:
– aljzat alatt,
– homlokzati vasbeton szerkezetek hőhíd mentesítésénél.
Hangszigetelés mennyiségének és anyagszükségletének meghatározása.
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
szaktanterem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
kiselőadás
x
3.
megbeszélés
x
4.
szemléltetés
x
5.
projekt
x
6.
házi feladat
x
16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
2.1.
x
készítése
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.7.
x
ismertetése szóban
3.
Képi információk körében

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.

9.2.

rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
x
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés
eseményről kérdéssor
x
alapján
Esemény helyszíni
értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli
x
beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése
Vizsgálati tevékenységek körében
Geometriai mérési
gyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

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

17. Szigetelés gyakorlat tantárgy

126 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A víz-, hő- és hangszigetelő anyagok, és eszközök megfelelő alkalmazásának elsajátítása,
szigetelési módok megismerése. Épületek víz- hő- és hangszigetelésének elkészítése,
elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazása. Munkavédelmi és környezetvédelmi
előírások betartása.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Vízszigetelés készítése
36 óra
Vízszigetelő anyagok ismerete, alkalmazása.
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagainak használata és készítése.
Aljzatok tisztítása, javítása, kellősítése.
Talajnedvesség és pára elleni szigetelés aljzatának előkészítése.
Talajnedvesség és pára elleni szigetelés készítése.
Szigetelő anyagok fektetése, toldása.
Bitumenes jellegű lemezszigetelések készítése.
Tömegbeton szigetelés készítése.
Fémlemez szigetelés alkalmazása.
Vízszigetelés készítés kéziszerszámainak használata.
Vízszigetelés készítéséhez szükséges gépek alkalmazása.
Szigetelések ideiglenes és hosszútávú védelme.
Szigetelési hibák, azok javítása.
Szigetelés ábrázolásának ismerete terveken.
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján.
Vízszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
17.3.2.
Hő- és hangszigetelés készítése
36 óra
Mérő- és kitűző eszközök alkalmazása.
Hő- és hangszigetelő anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása:
– szálas szigetelő anyagok,
– üreges (porózus) szigetelő anyagok,
– ömlesztett szigetelő anyagok,
– kiegészítő anyagok és elemek felhasználása.
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott eszközök és gépek használata.
Szigetelendő felületek előkészítése.
Hőszigetelés készítése különböző felületeken:
– lábazati fal hőszigetelése,
– nyílásáthidalások hőszigetelése,
– koszorúk hőszigetelésének elhelyezése,
– talajon fekvő padló hőszigetelése,
– födémek hőszigetelése.
Falak és födémek hangszigetelése.
Szigetelési hibák, és azok javítása.
Utólagos hő- és hangszigetelések készítésének feltételei és technológiái.

Anyagszükséglet meghatározása építészeti tervdokumentáció alapján.
Hulladékkezelés.
Hő- és hangszigetelés készítésére vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi
előírások.
17.3.3.
Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése
54 óra
Homlokzati hőszigetelő rendszerek készítése:
– felület előkészítés,
– ragasztó réteg felhordása,
– profilok elhelyezése,
– hőszigetelés elhelyezése,
– rögzítési módok,
– üvegszövet háló elhelyezése,
– különböző struktúrájú vékonyvakolatok készítése,
– műgyantás lábazati vakolat készítése.
Homlokzati hőszigetelés készítésénél alkalmazott eszközök és gépek használata.
Homlokzati hőszigetelés készítésére vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi
előírások.
17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tanműhely
építési terület
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
kiselőadás
x
3.
megbeszélés
x
4.
szemléltetés
x
5.
projekt
x
17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg
1.2.
x
feldolgozása

jegyzeteléssel
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.

Hallott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Leírás készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés
eseményről kérdéssor
x
alapján
Esemény helyszíni
értékelése szóban
x
felkészülés után
Utólagos szóbeli
x
beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
x
helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében

7.1.
7.2.
8.
8.1.
9.
9.1.

9.2.

Üzemelési hibák
szimulálása és
x
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
x
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Geometriai mérési
x
gyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11725-16 azonosító számú
Térburkolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Térburkolás
Térburkolás
gyakorlat

A 11725-16 azonosító számú Térburkolás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Ellenőrzi a burkolás megkezdése előtt a burkolandó fogadófelület
minőségét, hibáit, méretét

x

Egyszerű felületek esetén burkolati tervet készít térburkoláshoz

x

x

Térburkolatok készítéséhez anyagszükségletet számol

x

x

Térburkolat kialakításához szükséges, kisebb földmunkákat végez

x

Előkészíti a munkaterületet
Kialakítja a térburkolat fogadófelületét (ágyazatát/aljzatát) a burkolat
elhelyezéséhez
Kitűzi a burkolat helyét, síkját
Felszíni vízelvezetést készít
Térkövet vág
Térburkoló elemeket helyez el
Szegélyelemeket helyez el
Felületet tömöríti, hézagolja
Letisztítja a burkolatot
Ellenőrzi a burkolati síkot, a kialakított lejtést

x

Diagnosztizálja és javítja a térburkolatok esetleges hibáit

x

Térburkolatot újít fel

x

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a
fogyasztóvédelmi előírásokat

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Használja az előírt munkavédelmi eszközöket

x

Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
Munkafolyamat megtervezése
Méretellenőrzés
Mérő és kitűző eszközök
Térburkoló szakrajz

x
x
x

x
x
x

Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyagok, aljzatkiegyenlítés, aljzatjavítási
munkák technológiája

x

Burkolat kiegészítő elemek

x

x

Speciális burkoló elemek (vezetősávok kialakítása)

x

x

Hézagoló anyagok és alkalmazásuk technológiája

x

x

Térburkoláshoz használt anyagok
Térburkolat készítésének technológiája
Burkoló munkához szükséges építőipari gépek, masszakeverő,
betonkeverő, vibrátorok
Talajmunkák, tömörítési munkák technológiája

x
x

x
x

x

x

A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi előírások

x

x

Burkolatok javítási, felújítási munkáinak technológiája

x

x

Munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Építészeti műszaki tervek és dokumentációk, burkolati tervek olvasása,
értelmezése

x

x

x

x

x

Mérő- és kitűző eszközök készség szintű használata

x

Burkoló kéziszerszámok, kisgépek használata
Burkolati rajz készítése
Tömörítő eszközök használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Rugalmasság
Türelmesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Konszenzus készség
Segítőkészség
Irányítatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

18. Térburkolás tantárgy

36 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

18.1.
A tantárgy tanításának célja
Térburkolatok fogadószerkezeteinek, fogadófelületeinek ellenőrzése, velük szemben
támasztott követelmények ismerete.
Térburkolatok készítéséhez szükséges anyagok fajtáinak, jellemzőinek ismerete.
Térburkolatok készítésére vonatkozó előírások elsajátítása. Térburkolási tervek készítése
egyszerűbb felületek esetén. Térburkoló munkák elvégzéséhez szükséges elméleti
ismeretek megszerzése. Térburkolatok anyagainak, elhelyezési technológiájának
meghatározása, tervdokumentációk alapján anyagszükséglet számolása.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
18.3.
Témakörök
18.3.1.
Térburkolás előkészítő munkái
Térburkolatok csoportosítása.
Térburkolatokkal szemben támasztott követelmények.
Térburkolat rétegrendjei.
Kitűzési feladatok.
Térburkolás talajmunkái.
Tükör kialakítása.
Földmunkák eszközei, gépei.
Talajstabilizálás.
Talajtömörítés.
Alaprétegek készítése:
– fogadószerkezetek kialakítása,
– mozgási hézagok kialakítása.
Térburkolatok készítésének eszközei, gépei.
18.3.2.
Térburkolat készítése
Szegélyek elhelyezése.
Vízelvezetés (felszíni, szivárgó), burkolati lejtés kialakítása.
Homokágyazatba fektetés általános előírásai különböző terhelések esetén.
Zúzottkő ágyazatba fektetés általános előírásai különböző terhelések esetén.
Burkolóelemek fektetése:
– kézi fektetés sajátosságai,
– gépi fektetés sajátosságai,
Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása.
Burkolatfektetés habarcságyba.
Klinker, kő és beton térburkolatok jellemzői.
Kapcsolódó szerkezetek beépítése, csatlakozások kialakítása.
Térburkolatok hibái, javítása:
– sérült aljzat javítása,
– burkolatjavítás, elemek cseréje.
Burkolókövek deponálása.
Térburkolat anyagainak szállítása.

6 óra

14 óra

Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
18.3.3.
Térburkolatok tervei, anyagszükséglete
Térburkolati minták, fektetési mintázatok.
Térburkolat kiosztási tervének rajzolása egyszerű felületen.
Vízelvezetés és lejtés kialakítása.
Burkolati tervek olvasási, értelmezési feladatai.
Rétegrendek rajzi ábrázolása.
Járdák, szegélyek kialakítása.
Íves felületek burkolati tervei, kiosztása.
Térburkolatok komplex anyagszükséglet-számítása burkolat terv alapján:
– területszámítás,
– szükséges földmunka mennyisége,
– ágyazat kialakításához szükséges anyagok és mennyiségeik,
– darabszám (mintázat esetén típusonként),
– szükséges kiegészítők és szegély elemek száma,
– kiszerelési egység, rendelési mennyiség megadása.
18.3.4.
Fogyasztóvédelmi alapismeretek
Alapfogalmak (termék, szolgáltatás, békéltető testület).
Piacfelügyeleti alapfogalmak.
Használhatóság ellenőrzése egy terméknél.
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók.
Panaszkezelés, ügyfélszolgálat.
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

14 óra

2 óra

18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
megbeszélés
x
3.
vita
4.
szemléltetés
x
x
5.
projekt
x
18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
7.
7.1.

7.2.

Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
x
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Utólagos szóbeli
x
beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
19. Térburkolás gyakorlat tantárgy

72 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

19.1.
A tantárgy tanításának célja
Térburkolatok fogadószerkezeteinek, fogadófelületeinek ellenőrzése, előkészítése,
térburkolatok kitűzésének elsajátítása.
Térburkolatok készítéséhez szükséges anyagok fajtáinak, jellemzőinek ismerete,
alkalmazása a gyakorlatban. Térburkolatok készítésére vonatkozó előírások betartása.

Térburkoló munkák elvégzéséhez szükséges gyakorlati ismeretek megszerzése.
Térburkolatok
anyagainak,
elhelyezési
technológiájának
meghatározása,
tervdokumentációk alapján szakszerű kivitelezése.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
19.3.
Témakörök
19.3.1.
Térburkolás követelményei, tervei, anyagszámítása
18 óra
Térburkolatokkal szemben támasztott követelmények
Térburkolati minták.
Rajzolvasási feladatok.
Járdák, szegélyek burkolati tervei alapján a burkolat kiosztása.
Térburkolat rétegrendjei.
Térburkolatok komplex anyagszükséglet számítása burkolat terv alapján (terület, db
szám, kiszerelési egység).
Burkolókövek deponálása.
Térburkolat anyagainak szállítása.
19.3.2.
Térburkolás előkészítő munkái
Térburkolás talajmunkáink kivitelezése.
Földmunkák eszközeinek, gépeinek alkalmazása.
Térburkolatok készítésének eszközeinek, gépeinek alkalmazása.
Tükör kialakítása.
Kitűzési feladatok elvégzése.
Talajtömörítés.
Talajstabilizálás.
Alaprétegek készítése:
20. fogadószerkezetek kialakítása,
21. mozgási hézagok kialakítása.

36 óra

21.1.1.
Térburkolás készítése, befejező munkálatok
18 óra
Szegélyek elhelyezése.
Felszíni vízelvezetés kialakítása.
Térburkolat fektetése homokágyazatba és zúzottkő ágyazatba, különböző terhelések
esetén.
Burkolóelemek fektetése
Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása.
Burkolatfektetés habarcságyba
Klinker, kő és beton burkoló elemekből térburkolatok készítése
Térburkolatok hibái, javítása:
– sérült aljzat javítása,
– burkolatjavítás, elemek cseréje,
Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
21.2.



A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tanműhely
építési terület

21.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

21.3.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
x
2.
megbeszélés
x
3.
szemléltetés
x
x
21.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
1.1.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.2.
x
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
2.1.
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.2.
x
x
ismertetése szóban
3.
Képi információk körében
3.1.
rajz értelmezése
x
3.2.
rajz elemzés, hibakeresés
x
4.
Komplex információk körében
4.1.
Esetleírás készítése
x
Esemény helyszíni
4.2.
értékelése szóban
x
felkészülés után
5.
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
5.1.
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
5.2.
x
helyzetgyakorlat
5.3.
Csoportos versenyjáték
x
6.
Gyakorlati munkavégzés körében
6.1.
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
6.2.
x
szempontok alapján
7.
Szolgáltatási tevékenységek körében

7.1.

7.2.

Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x

21.4.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11726-16 azonosító számú
Kiegészítő kőműves feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Kiegészítő
Kiegészítő
kőműves
kőműves
feladatok
feladatok
gyakorlat

A 11726.-16 azonosító számú Kiegészítő kőműves feladatok. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Értelmezi a tervdokumentációt

x

x

Ellenőrzi a kiszállított nyílászáró-szerkezetek méretét és a nyílásméretet

x

x

Ellenőrzi az ajtók nyitási irányát
Ellenőrzi a vízszintes és függőleges falsíkokat

x
x

x
x

Meghatározza a nyílászáró falhoz viszonyított síkját

x

x

Műveleti sorrend szerint elhelyezi a nyílászárót
Ideiglenes kitámasztásokat készít
Rögzíti a nyílászárót, elkészíti a réskitöltéseket

x
x

x
x
x

Bontási munka előkészítéseként alátámasztásokat készít

x

Bontási, átalakítási munkákat végez

x

x

Utólagos kiváltásokat, nyílásbővítéseket alakít ki

x

x

A bontás, átalakítás során gondoskodik a környezetre vagy egészségre káros
kibontott anyagok megfelelő kezeléséről

x

A bontott anyagokat szakszerűen tárolja, gondoskodik az elszállításukról

x

Más szakmák beavatkozásai után vakolat-, és/vagy faljavításokat végez

x

Helyreállítja a bontások, kiváltások során sérült felületeket

x

Utólagos falbekötéseket alakít ki

x

Különféle technológiákkal kerítést, kapu fogadószerkezetét és kerti létesítményeket
készít
Ideiglenes alátámasztó és védőszerkezeteket épít és bont

x
x

x

Közreműködik az alátámasztások, zsaluzatok építésében, bontásában és
karbantartásában

x
x

Saját munkájának minőségét folyamatosan és szakszerűen ellenőrzi

x

x

Betartja a mindenkor hatályos, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó munkavédelmi követelményekkel kapcsolatos előírásokat

x

x

Betartja a környezetvédelmi előírásokat
SZAKMAI ISMERETEK

x

Tervolvasás, tervjelölések, anyagjelölések
Anyagnyilvántartás, anyagrendelés
Anyagátvétel és tárolás szabályai
Érintésvédelmi előírások

x
x
x
x

x

Hagyományos és digitális kitűző és mérőeszközök

x

x

Alátámasztó és zsaluzó rendszerek
Épületszerkezeti alapismeretek

x
x

x

Tartószerkezetek működésével kapcsolatos alapismeretek

x

Faanyagokkal kapcsolatos alapvető ismeretek
Anyagok és szerkezetek kölcsönhatása
Méret megadás, mérettűrés
Utólagos nyílások kialakításának módjai

x
x
x
x

x
x

Nyílászárók típusa, szerkezete, elhelyezésének szabályai

x

x

Bontási munkák végzésének sorrendje
Bontott anyagok építéshelyi kezelése
Bontási, átalakítási munkák
Bontásnál alkalmazott eszközök

x
x
x
x

x
x

A kőműves munka során alkalmazott segédszerkezetek, szerszámok

x

x

Építőipari elektromos kézi és kisgépek biztonságos használata, villamosság
biztonsággal kapcsolatos munkavédelmi ismeretek

x

x

A kőműves munka során alkalmazott segédszerkezetek felmerülő hibái

x

Műszaki rajz
Elektronikus építési napló alapszintű ismerete

x
x

A szakmaterülettel kapcsolatos jogszabályi előírások

x

x

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi
követelményekkel
kapcsolatos
ismeretek,
védőruhák, x
védőfelszerelések alkalmazása

x

Környezetvédelem, hulladékkezelés
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kitűző, és mérőeszközök használata
A munkavégzéshez szükséges szerszámok, eszközök és gépek meghatározása,
használata
Az anyagok átvételének nyilvántartása

x
x

x

x

x

Mennyiségérzékelés, anyagszükséglet meghatározása

x

x

x

x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Mozgáskoordináció

Precizitás

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatelemzés

22. Kiegészítő kőműves feladatok tantárgy

93 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

22.1.
A tantárgy tanításának célja
Kőműves szakmai munka során alkalmazott anyagok, eszközök és segédszerkezetek
ismerete és helyes kezelése. Meglévő épületek átalakításával kapcsolatos ismeretek.
Nyílászáró szerkezetek fajtáinak, rendeltetésének megismerése. Nyílászáró szerkezetek
beépítésére vonatkozó előírások bemutatása. Nyílászáró konszignációs terveinek
megismerése, kitűzési feladatok elvégzése.
Bontási ismeretek alkalmazása. Bontási feladatok ütemezése, folyamatok megismerése.
A kőműves szakmával kapcsolatos szakmai, munka- és környezetvédelmi előírások
megismerése és helyes alkalmazása.
22.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül
22.3.
Témakörök
22.3.1.
Kőműves műszaki ismeretek
31 óra
Tervdokumentációk, műszaki dokumentáció értelmezése.
Digitálisan készült tervdokumentáció kezelése, használata.
Építészeti műszaki rajz. Kőműves szakmai feladatról (pl. téglakiosztás,
boltívszerkesztés, stb.) részletrajz (M=1:20; 1:10) készítése.
Elektronikus építési napló alapszintű ismerete.
Anyagszükséglet meghatározása, anyagnyilvántartás, anyagrendelés.
Az anyagok átvételének nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos dokumentumok.
Anyagok szakszerű tárolása.
Anyagok és szerkezetek kölcsönhatásai.
Faanyagokkal kapcsolatos alapvető ismeretek.
Épületszerkezeti alapismeretek.
Tartószerkezetek működésével kapcsolatos alapismeretek.
Kőműves munka során alkalmazott segédszerkezetek és szerszámok, felmerülő hibák.
Hagyományos építőanyagok ismerete.
Hagyományos épületszerkezetek fajtái.
Hagyományos épületszerkezetek készítésének menete.
Hagyományos épületszerkezetek átalakítási munkái, bontása.
Fafödémek:
– csapos gerendafödém szerkezeti jellemzői,
– pórfödém szerkezeti jellemzői,
– borított gerendafödém szerkezeti felépítése.
Korszerű fafödémek szerkezeti jellemzői.
Acélgerendás födémek:
– poroszsüveg boltozat sajátosságai,
– téglatálcás födémek.
22.3.2.
Bontás és átalakítás
Átalakítási munkák jelölése építészeti terveken, rajzolvasás.
Elbontandó szerkezetek jelölése építészeti terveken, rajzolvasás.
Helyszíni bejárás során megfigyelendő szempontok.

15 óra

Bontási átalakítási munkák sajátosságai.
Bontási, átalakítási munkák előkészítése, felmérése.
Gépi és kézi bontási technológiák, bontógépek.
Közművek bontásával kapcsolatos szabályok.
Bontási, átalakítási munkák technológiai sorrendjét befolyásoló tényezők.
Biztonsági alátámasztásának, megtámasztások helyének kijelölése.
Szükséges állványzatok, kiváltó szerkezetek építésének szabályai.
Utólagos nyílások kialakításának módjai.
Utólagos falbekötések kialakítása.
Utólagos nyíláskialakítással kapcsolatos szabályok.
22.3.3.
Nyílászáró szerkezetek
Nyílászárók fogalma.
Méret megadási módok, mérettűrés.
Nyílászárók szerkezeti alapfelépítése.
Nyílászárók anyagai:
– fa nyílászárók,
– műanyag nyílászárók,
– fém anyagú nyílászárók,
– többféle anyagból felépített nyílászárószerkezetek.
Ajtók osztályozása működési elv alapján:
– oldalt nyíló ajtó,
– forgó ajtó,
– toló ajtó,
– lengőszárnyú ajtó,
– billenő ajtó,
– harmonika ajtó.
Ajtók osztályozása szárnyak száma szerint.
Ajtók méretei, nyitási irányuk.
Ajtók tokszerkezetei.
Küszöb kialakítása, szerepe.
Ablakok osztályozása működés szerint.
– nyíló ablakok (egy és többszárnyú),
– fix ablak,
– bukó ablak,
– bukónyíló ablak,
– tolóablak,
– billenő, forgó, emelkedő ablakok.
Ablakok osztályozása tok és szárny anyaga és szerkezete szerint.
– hagyományos ablakok,
– korszerű fa/fém/műanyag ablakok.
Ablakok szabványos méretei.
Tetősíkablakok típusai.
Ajtók méreteinek ellenőrzése.
Ablakok méreteinek értelmezése
Ajtók elhelyezésének szabályai a falazással egy időben.
Ajtók beépítésének technológiája utólagos elhelyezéssel.
Ablakok elhelyezésének, beépítésének szabályai.
Nyílászárók elhelyezésénél felmerülő hibalehetőségek.
Különleges nyílászárók, garázsajtók, kapuk típusai.

16 óra

Különleges nyílászárók, garázsajtók, kapuk elhelyezésének technológiája.
Nyílászáró konszignáció tartalma szerepe.
Nyílászárók beépítéséhez szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása.
Nyílászárók beépítésére vonatkozó munkavédelmi előírások.
22.3.4.
Munkavédelem és szakmai előírások
31 óra
A szakmaterülettel kapcsolatos jogszabályok.
Munkavégzés során szükséges személyi védőfelszerelések.
Munkavégzés során alkalmazandó védőintézkedések.
Munkaterületen létesítendő munka- és balesetvédelmi szerkezetek (pl. védőkorlát,
védőháló, stb.).
Hagyományos és digitális kitűző és mérőeszközök használata.
Építőipari elektromos kézi és kisgépek biztonságos használata.
Villamosság biztonsággal kapcsolatos munkavédelmi ismeretek, érintésvédelmi
előírások.
Bontási és átalakítási munkákra vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi
előírások.
Bontási és átalakítási munkák anyagszükségletének meghatározása.
Bontott anyagok tárolásának szabályai.
Bontási hulladék, bontási munkák kapcsán felmerülő veszélyes anyagok kezelése.
22.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
szaktanterem,
számítógép terem,
tanműhely,
építési terület
22.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
kiselőadás
x
3.
megbeszélés
x
4.
szemléltetés
x
5.
projekt
x
6.
házi feladat
x
22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.
7.1.

7.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Tesztfeladat megoldása
x
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Esemény helyszíni
értékelése szóban
x
felkészülés után
Utólagos szóbeli
x
beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
x
helyzetgyakorlat
Vizsgálati tevékenységek körében
Anyagminták azonosítása
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

22.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

23. Kiegészítő kőműves feladatok gyakorlat tantárgy
155 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással
23.1.
A tantárgy tanításának célja
Kőműves szakmai munka során alkalmazott eszközök és segédszerkezetek helyes
kezelése. Nyílászáró szerkezetek falazással együtt történő és utólagos szakszerű
beépítésének elkészítése. Bontási, átalakítási munkák elvégzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati ismeretek elsajátítása
23.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül
23.3.
Témakörök
23.3.1.
Nyílászáró beépítése
62 óra
Tervek, műszaki leírások megismerése.
Engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk iránymutatása a nyílászárók helyének
meghatározásában, az elvek gyakorlati alkalmazása.
Nyílászáró konszignáció értelmezése, tervolvasás.
Hagyományos és digitális mérőeszközök használata.
Hagyományos és digitális kitűző eszközök használata.
Nyílászáró tengelyvonalának, nyílásirányának meghatározása.
Ajtó helyének kitűzése falazással egy időben.
Ajtó helyének kitűzése utólagos beépítéskor.
Ablak helyének kitűzése.
Falegyen, függőleges és vízszintes falsíkok ellenőrzése.
Nyílászárók méretének ellenőrzése.
Beépítési magasságok meghatározása külső falakon.
Beépítési magasságok meghatározása belső falakon.
Ajtó tokszerkezetének rögzítése főfalba.
Ajtó tokszerkezetének rögzítése válaszfalba.
Ablakok tokszerkezetének rögzítése.
Beállítás vízszintes és függőleges síkjainak ellenőrzése.
Küszöbök magasságának beállítása.
Utólagos nyíláskiváltásnál nyílászáró helyének kivésése.
Utólagos nyíláskiváltásnál nyílászáró tokszerkezetének rögzítése.
Rögzítő elemek, tömítő anyagok használata.
Kézi szerszámok használata.
Beépítési hibák, azok javítása.
Különleges nyílászárók, kapuk, garázsajtók fogadó szerkezetének elhelyezése.
A nyílászárók beépítéséhez szükséges anyagok mennyiségi meghatározása.
Munkabiztonsági előírások, védőeszközök használata.
23.3.2.
Bontás
Bontásra vonatkozó tervdokumentációk értelmezése.
Elbontandó szerkezetek jelölésének értelmezése építészeti terveken.
Bontási, munkák előkészítése, felmérése, helyszíni bejárás.
Biztonsági alátámasztásának, megtámasztások helyének kijelölése.

31 óra

Hagyományos épületszerkezetek bontása.
Fafödémek bontása.
Bontást segítő állványzatok építése.
Munkaterületen létesítendő munka- és balesetvédelmi szerkezetek (pl. védőkorlát,
védőháló, stb.) elhelyezése.
Bontott anyagok tárolása.
Bontási munkák biztonságtechnikai előírásainak betartása.
Bontási munkák előkészítése.
Részleges és teljes bontási munka végzése.
Bontási munkák technológiájának meghatározásra.
Bontási munkáknál alkalmazott eszközök, gépek használata.
A bontási terület tisztántartása, bontott anyagok osztályozása.
Környezetvédelemi elvek és előírások.
Bontási munkáknál felmerülő anyagmennyiségek számítása.
Bontási munkákra vonatkozó munkavédelmi előírások.
23.3.3.
Javítás, átalakítás, egyéb kőműves munkák
62 óra
Átalakítási munkák jelölése építészeti terveken, rajzolvasás.
Átalakítási munkák előkészítése.
Az átalakítási munkák technológiájának meghatározása.
Átalakítások terv alapján való kivitelezése.
Hagyományos építőanyagok ismerete, alkalmazása.
Hagyományos kőműves falszerkezetek (hagyományos tégla, kő, vályog, vegyes
falazat, stb.) készítése, kiegészítése.
Fafödémek készítése, kiegészítése.
Utólagos nyíláskiváltások kitűzése.
Utólagos falbekötések kialakítása.
Faláttörések terv szerint való kivitelezése.
Boltozati áttörések terv szerint való kialakítása.
Vakolat és faljavítások végzése.
Helyreállító kőműves feladatok végzése.
Átalakításnál szükséges segédszerkezetek, állványzatok építése, bontása.
Átalakítási munkáknál alkalmazott eszközök, gépek használata.
Az átalakítási munkákhoz szükséges anyagok mennyiségi meghatározása.
Kerítések, kerti létesítmények kivitelezése.
Átalakítási munkákra vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírások.
23.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tanműhely
építési terület
23.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály

1.
magyarázat
x
2.
megbeszélés
x
3.
szemléltetés
x
4.
projekt
x
23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
2.1.
x
mondatszintű kérdésekre
2.2.
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
2.3.
x
ismertetése szóban
3.
Képi információk körében
3.1.
rajz értelmezése
x
x
3.2.
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
4.
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli
4.1.
x
beszámoló
5.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
5.1.
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
5.2.
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
5.3.
x
helyzetgyakorlat
6.
Gyakorlati munkavégzés körében

6.1.
6.2.
7.
7.1.
8.
8.1.

8.2.

Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Geometriai mérési
x
gyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
irányítással

x
x

x

x

x

23.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Mérési gyakorlatok, az épületek kitűzése, zsinórállvány alkalmazása.
Műszaki tervek alapján való munkavégzés.
Hagyományos és korszerű falazási technológiák alkalmazása.
Teherhordó és nem teherhordó falszerkezetek kivitelezése, felújítása, javítása.
Falazott boltövek, boltozatok készítése.
Falazás és vakolás kézi szerszámainak és gépi eszközeinek használata.
Habarcskeverés.
Kézi és gépi vakolási technológiák alkalmazása különböző háttérszerkezeteken, külső és belső
térben oldalfalon és mennyezeten, különféle anyaggal és felületi kialakítással.
Kőműves munkákhoz egyszerű állványzat építése és bontása.
Anyagok, szerkezeti elemek és segédszerkezetek szakszerű tárolása.
Kézi és gépi betonkeverés, a betonok összetevői, adalékszerek alkalmazása, betonkeverékek
bedolgozása, a betonozás, betonkeverés gépeinek használata.
Betonacélok megmunkálása, szerelése és elhelyezése, a betonacélmegmunkálás gépeinek
használata.
Kézi és gépi tömörítés különböző monolit beton és vasbeton szerkezetek esetében.
Beton felületek készítése.
Betonok és vakolatok utókezelése.
A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Kitűzési feladatok, mérő- és kitűző eszközök alkalmazása.
Anyagszükséglet számítása.
Monolit beton vagy vasbeton épületszerkezetek készítése, ezek zsaluzása hagyományos és
korszerű zsaluzattal, zsaluzatbontás.
Munkahézag, dilatáció kialakítása különböző szerkezeteknél.
Előregyártott vasbeton szerkezetek kivitelezése.
Talajpára, talajnedvesség, üzemi és használati víz elleni különböző anyagú szigetelések
készítése, a fogadófelületek előkészítése, szigetelések védelme, szigetelési hibák javítása, a
szükséges szerszámok és gépek alkalmazása.
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott eszközök és gépek használata.
Különféle anyagú hőszigetelések készítése falak, lábazatok, nyílásáthidalások, koszorúk,
talajon fekvő padlók, födémek esetében.
Falak, födémek hangszigetelése.
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése.
Térburkolatok burkolati kiosztása.
Térburkolatokkal kapcsolatos földmunkák, térburkolat fogadószerkezetének kialakítása.
Különféle anyagú, különféle ágyazatba fektetett térburkolatok készítése, javítása, a hozzájuk
tartozó földmunkák eszközeinek, gépeinek alkalmazása.

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Mérési gyakorlatok, kitűzések.
Munkavégzés műszaki tervek alapján.
Mennyiségszámítások.
Különféle falszerkezetek kivitelezése, felújítása, javítása, boltövek, boltozatok készítése.
Habarcskeverés.
Kézi és gépi vakolási technológiák alkalmazása.
Egyszerű állványzat alkalmazása.
Beton és vasbeton szerkezetek zsaluzása.
Betonacélmegmunkálás, szerelés és elhelyezés.
Kézi és gépi betonkeverés, adalékszerek alkalmazása, betonkeverékek bedolgozása,
tömörítés, utókezelés, munkahézag, dilatáció kialakítása.
Előregyártott vasbeton szerkezetek kivitelezése.
Talajpára, talajnedvesség, üzemi és használati víz elleni szigetelések készítése, védelme
javítása.
Hő- és hangszigetelések kivitelezése.
Térburkolatok kiosztása.
Egyszerű földmunkák, térburkolat fogadószerkezetének kialakítása, térburkolatok készítése,
javítása.
Anyagok, szerkezeti elemek és segédszerkezetek szakszerű tárolása.
Földmunkák, falazás, vakolás, habarcskészítés, betonkeverés, betonbedolgozás, betonacél
megmunkálás, betontömörítés, víz-, hő- és hangszigetelések valamint a térburkolás kézi
szerszámainak és gépi eszközeinek használata.
”

34 811 03
PINCÉR
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A szakképzés jogi háttere
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a 34 811 03 számú, Pincér megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 03
Szakképesítés megnevezése: Pincér
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai végzettség hiányában: iskolai előképzettség
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakma és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátás-turisztika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati
egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az
ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja
a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni

-

az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és
mennyiségi átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában
munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni
felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetni a protokoll-előírások szerint, ismertetni a
választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni
a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott
ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni
megszervezni a saját munkáját
a felszolgálandó ételek és italok minőségét, mennyiségét, hőmérsékletét, összetételét,
az allergizáló anyagokat figyelemmel kísérni
számlákat készíteni
átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek
távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni
HAACP dokumentációkat kitölteni
idegen nyelven rendelést felvenni
környezetvédelmi előírásokat alkalmazni

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint
– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
megnevezése
a
modulzáró
vizsgatevékenysége
11518-16
Élelmiszerismeret
írásbeli
11561-16
Gazdálkodási ismeretek
írásbeli
11523-16
Pincér szakmai idegen nyelv
szóbeli
11524-16
Felszolgálási alapok
gyakorlati
11525-16
Felszolgáló szakmai ismeret
gyakorlati
11519-16
Élelmiszerbiztonsági alapismeretek írásbeli
11497-12
Foglalkoztatás I.
írásbeli
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

vizsga

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Menü összeállítás és felszolgálás
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy ötfogásos menüt és hozzá illő italsort állít össze,
egy meghatározott alkalomra és időpontra. A vizsgázó az általa összeállított étel- és italsorhoz
4 oldalas menükártyát készít, számítógépen. A vizsgázó az általa összeállított étel- és italsorra
díszterítést készít 2 főre.
Megterít a vizsgaszervező által összeállított 3 fogásos menüsorra 2 főre, mely nem képezi a
vizsgatevékenység részét, a terítés munkafolyamatára fordított idő nem a vizsgatevékenység
időtartamának része.
Fogadja a vendégeket, leülteti, menüsort ismertet, háromfogásos menüsort szolgál fel angol
felszolgálási módban, melyből egy fogás esetében a vendég asztalánál különleges éttermi
munkát végez.
Ezek lehetnek: saláták készítése, vagy halak filézése, vagy húsok szeletelése, vagy szárnyasok
trancsírozása, vagy tatár beefsteak keverése, vagy flambírozás, vagy egyéb ételek készítése a
vendég előtt.
A menüsorhoz italfelszolgálást is végez (koktél, ásványvíz, pezsgő vagy bor, kávé), a koktélt
és a kávét a pincér készíti el a vizsgán. A menüsor felszolgálása után kiállítja a vendég
számára a számlát, melyet gépi vagy manuális számlázással készít el, a vizsgaszervező által
megadott árak és számlázási adatok alapján. A felszolgálás befejeztével felméri a vendégek
elégedettségét, elköszön a vendégtől
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A pincér szakmai feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli az alábbi tématerületekből tartalmaz
feladatokat:
Gazdálkodás modul tárgyköreiből mindösszesen 35 %-os súllyal.
A gazdálkodás modul témaköreinek beemelésével, egyenlő arányban a szakmai számítások,
és a gazdálkodás elméleti témakörökből tartalmaz kérdéseket.
Felszolgálás alapjai és Felszolgálás modulok tárgyköreiből mindösszesen 35%- os súllyal.
A felszolgálás általános szabályai, étrendek összeállítása, elemzése, hibák feltárása, étel – ital
ismeret témakörökből tartalmaz kérdéseket.
Élelmiszer ismeret modul tárgyköreiből mindösszesen 20%-os súllyal.
Az élelmiszerismeret modul témaköreinek beemelésével, általános élelmiszer ismeret,
élelmiszerek fajtái, csoportosításuk, táplálkozás élettani jellemzésük, különös tekintettel az
élelmiszerekben található allergének, a különböző élelmiszer érzékenységek, diétához
alkalmazható élelmiszerek témakörökből tartalmaz kérdéseket.
Élelmiszerbiztonság modul tárgyköreiből mindösszesen 10%-os súllyal.
Az élelmiszerbiztonság modul tárgyköreinek beemelésével.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Étel- italismeret
A vizsgafeladat ismertetése:
a. Egy-egy ételcsoportot bemutat, tálalási módjait, tálaláshoz szükséges eszközöket, az
ételekhez ajánlható italokkal.
b. Egy-egy italcsoport bemutatása, felszolgálásuk és az ehhez szükséges eszközök
ismertetése. Egy-egy magyar borvidéket ismertet, jellemzi az ott található szőlő fajtákat,
bemutat az adott borvidékről borászatokat, nevesebb borokat.
A vizsgafeladat megnevezése: Pincér szakmai idegen nyelv
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgaszervező által összeállított idegen nyelvű étlap és itallap
segítségével idegen nyelven kommunikál a vendégfogadás pillanatától a vendég távozásáig
(köszöntés, helykínálás, ajánlás, étel- italmegrendelés felvétele, elégedettség felmérése,
számlázás, elköszönés). A kommunikáció során a különböző igényekkel érkező vendég
kívánságait megérti, ez alapján ajánl ételt és italt az étlapról (pl. vegetáriánus vendég,
fogyókúrát tartó vendég, csak bizonyos húsféléket fogyasztó vendég, vallási felekezetekhez
tartozó vendég, különböző betegségekben szenvedő vendég)
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
A komplex szakmai vizsga akkor eredményes, ha teljesítése összességében legalább 51%-ra
vagy legalább elégséges érdemjegyre sikerül.
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák
menüpontban

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
Értékesítő üzlet berendezései, gépei
Éttermi bútorzat
Felszolgáláshoz szükséges anyagok, eszközök (tányérok,
poharak, evőeszközök, csészék, stb.)
Asztali díszítő elemek (gyertyatartó, virág, tükör, stb.)

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.

Éttermi textíliák
Porceláneszközök
Fémeszközök
Üveg eszközök
Papír eszközök
Éttermi faeszközök
Báreszközök
Italkeverés eszközei
Tájékoztató és reklám anyagok és eszközök (étlap, itallap,
menükártya, szóróanyagok, stb.)
Telefon
Számítógép (a vendéglátás által használt üzleti programokkal)
Pénztárgép
Hitelkártya terminál
Internetkapcsolat
Fénymásoló, nyomtató

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
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közismereti oktatás nélkül
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
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A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci
technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot
készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló
felelőssége
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munka, diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és
működtetése
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Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
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egészség- és nyugdíjbiztosítási
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A munkaerőpiac sajátosságai
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Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.2.
x
mondatszintű kérdésekre
2.3
Tesztfeladat megoldása
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát
végez
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó
gyakran használt egyszerű szavak,
szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok
kitöltése idegen nyelven
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen
nyelven feltett egyszerű kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás
egyszerű mondatokban
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai
irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre
az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre
vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban
történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá
válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a
munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért
eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére,
valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz
reagálni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők
helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen
idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja
fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá
válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket,
illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a
munkahelyi meghallgatás során.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási
képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető
társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által
egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz
alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának
képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv
szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
20 óra
(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása)
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt
a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.4.
x
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal
1.5.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Levélírás
x
Válaszolás írásban
2.2.
x
mondatszintű kérdésekre
3.
Komplex információk körében
Elemzés készítése
3.1.
x
tapasztalatokról
4.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
4.1.
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos
4.2.
x
helyzetgyakorlat

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11561-16 azonosító számú
Gazdálkodási ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Vendéglátó
gazdálkodás

A 11561-16 azonosító számú Gazdálkodási ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazza a gazdálkodás
összefüggéseit
Felméri az üzletben megjelenő
keresletet és kínálatot
Ételt, italt, cukrászkészítményt, árukat
beáraz
Választékot állít össze, árlapot készít
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez
a raktárból
Elvégzi az áruátvétel és tárolás
szakszerű dokumentálását
Rendelést állít össze
Árut rendel
Árut vesz át
Leltározási feladatokat végez
Standol, elszámol a napi bevétellel
Adózással kapcsolatos nyilvántartást
vezet
Nyugtát, készpénzfizetési/átutalási
számlát állít ki
Bizonylatokat állít ki
Munkaidő nyilvántartást vezet
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Veszteségszámításokat végez
Gazdálkodási számításokat végez
Kiszámítja az ételek tápanyag- és
energiatartalmát
Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény
és a költségek alakulását
Értékesítést ösztönző tevékenységet
folytat
Megkülönbözteti a vendéglátó
vállalkozási lehetőségeket és azok
feltételeit
A gazdálkodás alapegységei
A vállalkozások lényege és jellemzői

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

Alkalmazza az üzleti kommunikáció
eszközeit
Vendéglátóipari szoftvert használ
SZAKMAI ISMERETEK
A gazdálkodás körfolyamata és elemei
A gazdálkodás piaci szereplői
A piacok csoportosítása
A piac tényezői és azok összefüggései
A piaci verseny
A gazdálkodás alapegységei
A vállalkozások lényege és jellemzői
Gazdálkodás és ügyvitel
Áruszükségleti terv, árufedezet,
beszerzési formák
Raktári készletek kezelése, ellenőrzése
Az áruátvétel szabályai, folyamata
Költségelszámolás
Az anyagfelhasználás mérése
Az étlaptervezés formái, jelentősége,
alapelvei
A vendéglátás tevékenységének
általános feltételei
A vendéglátó tevékenység tárgyi és
személyi feltételei
A munkaadó és a munkavállaló
kapcsolata: munkaszerződés, munkaidő
beosztás, munkabér
Az üzleti gazdálkodás bizonylatai
A gazdálkodás elemei, összefüggései és
eredménye
A vendéglátás gazdasági számításai
A jövedelmezőséggel kapcsolatos
mutatók
Készletgazdálkodással kapcsolatos
mutatók
Árképzés
Viselkedéskultúra, kommunikáció
Az üzleti életírásbeli formái
A vendéglátás üzletkörei és üzlettípusai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Szorgalom, igyekezet

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

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség

x
x
x
x

3. Vendéglátó gazdálkodás tantárgy

139 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

3.1. A tantárgy tanításának célja
A gazdaság alapfogalmainak, szervezeti kereteinek és a gazdálkodási tevékenység
megjelenési formáinak megismerése. A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével
kapcsolatos ismeretek megszerzése. A vendéglátásban leggyakrabban előforduló
vállalkozási formák megismerése. A vendéglátásra jellemző munkaerő-gazdálkodási
feladatok meghatározása. Alapvető adózási ismeretek elsajátítása. A vendéglátás
főtevékenységeinek, üzletköreinek megismerése.
Alapvető statisztikai, árképzési, jövedelmezőségi számítási ismeretek megismerése,
alkalmazása. Termékek és szolgáltatások árának kialakítása, összetételének elemzése.
Vendéglátó üzletek bevételének, kiadásainak, költségeinek, eredményének elemzése.
Optimális készlet kialakításához szükséges számolási ismeretek elsajátítása. Bevétel,
eredmény, költség tervezése, elemzése mutatószámok, viszonyszámok segítségével.
Optimális létszám és bérgazdálkodás megismerése, mutatószámainak alkalmazása.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma kapcsolódik a szakmai modulok méréssel,
anyaggazdálkodással és kínálat összeállítással kapcsolatos területeihez, felhasználva a
közismereti tantárgyakban elsajátított általános kommunikációs és matematikai és
társadalomismereti tartalmakhoz.
A tantárgy tananyagtartalma felhasználja a közismeretben elsajátított matematikai
alapokat és kapcsolódik az Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy
témaköreihez.
3.3. Témakörök
3.3.1.
A gazdálkodás elemei, a piac
8 óra
A gazdálkodás alapfogalmai
A gazdálkodás körfolyamata, termelési-újratermelési ciklus, a gazdálkodás
összefüggései (szükséglet, igény, termelés, elosztás, csere, a pénz, mint fizetőeszköz
- kialakulásának rövid áttekintése, fogyasztás)
Szükségletek csoportosítása (fontosság, mennyiség, minőség, stb.)
Nemzetgazdaság fogalma, tagozódása (ág, ágazat, alágazat, szakágazat, szektorok)
A piac fogalma, fajtái (áru, szolgáltatás, pénz, tőke, munkaerő)
A piac történeti áttekintése (tiszta piacgazdaság, tervgazdaság, vegyes piacgazdaság)
A piac tényezői és azok kapcsolata (kereslet – kínálat – ár)
A piaci verseny feltételei, területei, korunk piaci helyzete
3.3.2.
A vendéglátó alapismeretek
36 óra
A vendéglátás fogalma, fő tevékenységei:
A vendéglátás fogalma
A vendéglátás helye, szerepe a nemzetgazdaságban
A vendéglátás feladata
A vendéglátás jelentősége (gazdasági, kulturális, társadalmi, politikai)
A vendéglátás fő- és melléktevékenységei:
Beszerzés (árufőcsoportok, vendéglátásban jellemző árurendelési- beszerzési
típusok: szállítási szerződés, cash and carry, árurendelést befolyásoló tényezők:
pillanatnyi készlet, törzskészlet, biztonsági készlet, árak, akciók, szezon, felvett

foglalások, szállítási kondíciók, forgótőke, fizetési feltételek, hűtőlánc)
Szerződéskötés, árurendelés, stb.
Raktározás (áruátvétel kritériumai: mennyiségi, minőségi, értékbeli, számla,
szállítólevél, áruátvétel eszközei pl. mérleg, raktárak típusai: szárazáru, földesáru,
hús, hal, tojás, szakosított tárolás, FIFO elv, raktárak kialakításának szabályai,
helyiségek kapcsolatai, útvonalak)
Termelés (áruvételezés szabályai, vételezési ív, vételezés szempontjai: pillanatnyi
készlet, várt forgalom, szakosított előkészítés: zöldség, hús, hal, tojás, termelés
helyiségei: konyhák típusai)
Értékesítés (választékközlés eszközei: étlap, itallap, árlap, ártájékoztatás, rendelés
folyamata, hidegen – melegen tartás, értékesítési rendszerek: kiszolgálás,
felszolgálás, önkiszolgálás)
Szolgáltatás (szolgáltatás fogalma, vendéglátás jellemző szolgáltatásai)
Mellékfolyamatok (mosogatás: fehér, fekete, hulladékkezelés: veszélyes hulladékok,
stb.)
Vendéglátás tárgyi feltételei:
Vendéglátás üzemei, üzletei (termelőüzemek tevékenysége, üzem, üzlet, üzlethálózat
fogalma)
Üzletkörök (melegkonyhás vendéglátóhelyek, cukrászdák, italüzletek, zenés
szórakozóhelyek…)
Üzlettípusok jellemzői (elhelyezkedés, kialakítás, berendezés, választék,
befogadóképesség, vendégkör, árak, szolgáltatások)
A vendéglátás tárgyi feltételei (üzem, üzlet, termelés és értékesítés helyiségei,
berendezései)
Vendéglátás személyi feltételei:
A vendéglátás személyi feltételei (termelés, értékesítés, szolgáltatás munkakörei) és
munkaügyi ismeretek
Munkáltató és munkavállaló kapcsolata (munkaszerződés fogalma, tartalma,
jellemzői) Munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei
Munkaköri leírás célja, tartalma
Munka Törvénykönyve és a Kollektív szerződés célja, főbb tartalmi elemei
Munkaerő- és létszámgazdálkodás célja, tartalma (állományi-, dolgozói-,
átlaglétszám, fluktuáció, termelékenység, átlagbér)
Munkaidő beosztási formák (azonos időben, osztott, törzsidő, rugalmas)
Bérezési formák (minimálbér, alapbér, jutalék, prémium, órabér, béren kívüli
juttatási formák)
Munkaidő beosztás, szabadságolás dokumentumai
A vendéglátásban jellemző vállalkozási formák:
A gazdálkodás alapegységei, alapfogalmai (állam, gazdálkodó szervezetek,
háztartás)
Vállalkozási formák, típusok (egyéni és társas vállalkozások, KKT, BT, KFT, RT)
Vendéglátásra jellemző vállalkozási típusok jellemzői (egyéni, BT, KFT alapítása,
alapításának feltételei, dokumentumai, tagjai, tagok felelőssége, tagok jogai,
vállalkozások vagyona, megszűntetési módjai, belső és külső ellenőrzése, NAV)
3.3.3.
Adózási ismereteki
10 óra
Adó fogalma, adó alanya, tárgya, adózás alapelvei, funkciói
Adók csoportosítása, főbb adófajták jellemzői (SZJA, jövedéki adó, osztalékadó,
nyereségadó, helyi adók, ÁFA)

3.3.4.
Ügyvitel a vendéglátásban
15 óra
Bizonylatok típusai, szigorú számadású bizonylatok jellemzői
Ügyvitel fogalma, gazdasági esemény és bizonylatolás
Nyomtatványok felismerése, kitöltése, alkalmazása, tartalmának ismerete
(készpénzfizetési számla, nyugta, átutalási számla, felvásárlási jegy, standív, étkezési
utalványok, vásárlók könyve, stb.)
Készletgazdálkodás a vendéglátásban: a készletgazdálkodás fogalmai (nyitókészlet,
készletnövekedés, készletcsökkenés, értékesítésen kívüli készletcsökkenés,
zárókészlet, átlagkészlet, forgási sebesség) bizonylatainak típusai, kitöltése
(szállítólevél, számla, bevételezési-kiadási bizonylat, vételezési jegy, selejtezési ív)
Leltározás: áruátvétel, bevételezés, készletnyilvántartás, leltározás módjai
(elszámoltató, lecsapó, átadó-átvevő, vagyonmegállapító) folyamata, bizonylatainak
ismerete, kitöltése (leltárív, leltárjegyzőkönyv), standolás
Írásbeli kommunikáció (üzleti / hivatalos levél, önéletrajz, névjegykártya…)
Vendéglátó ipari kommunikáció és viselkedés kultúra
Modern kommunikációs csatornák szerepe, előnye-hátránya, használatának szabályai
(e-mail, fax, SMS, MMS, üzenetrögzítő…)
3.3.5.
Alap-, tömeg- és veszteségszámítás
Százalékszámítás, kerekítés szabályai
Mértékegység átváltások
Tömegszámítás
Energia- és tápérték táblázat
Anyaghányad-számítás
Veszteség- és tömegnövekedés számítás

16 óra

3.3.6.
Viszonyszámok
Bázis- és láncviszonyszám
Százalékszámítás kerekítés szabályai
Megoszlási viszonyszám

10 óra

3.3.7.
Árképzés
18 óra
Árkialakítás szempontjai
Áruk és szolgáltatások árának kialakítása, sajátosságai, felépítése (bruttó és nettó ár,
ÁFA, beszerzési ár, árrés, haszonkulcs)
ÁFA számítás
Árképzés, árkialakítás
Árengedmény- és felárszámítás
Ár- és bevételelemzés (árrés-szint, anyagfelhasználási-szint, haszonkulcs)
3.3.8.
Jövedelmezőség
8 óra
A költség fogalma, fajtái és azok csoportosítása (nemek szerint, bevételhez való
viszonya szerint, elszámolhatóság szerint)
Költséggazdálkodás, költségelemzés (költségszint)
Az eredmény fogalma (nyereség, veszteség, null szaldó / fedezeti pont)
Az eredmény-kimutatás menete, jövedelmezőségi tábla készítése, az adózott és az
adózatlan eredmény kiszámítása
Az eredmény elemzése (eredményszint)
3.3.9.

Készletgazdálkodás

10 óra

Átlagkészlet számítási módok, azok alkalmazása (számtani átlag, súlyozott átlag,
kronologikus átlag)
Áruforgalmi mérlegsor alkalmazása
Készletgazdálkodási mutatószámok alkalmazása (forgási sebesség napokban és
fordulatokban)
3.3.10.
Elszámoltatás
Leltárhiány, többlet értelmezése
Normalizált hiány, készen tartási veszteség értelmezése
Raktár elszámoltatása
Termelés elszámoltatása
Értékesítés elszámoltatása

8 óra

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
kiselőadás
x
3.
megbeszélés
x
4.
szemléltetés
x
5.
házi feladat
x
3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg
1.2.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
1.4.
x
rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
4.
4.1.

Írásos elemzések
x
készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli
x
beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11518-16 azonosító számú
Élelmiszerismeret
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Általános
élelmiszerismeret

A 11518-16 azonosító számú Élelmiszerismeret megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a korszerű életmódhoz
kötődő sajátosságokat
Alkalmazza az élelmiszerkutatások
eredményeit
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve
minőség-megőrzési időket és az áruk
minőségét
Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat
Megtanulja az élelmiszerek
táplálkozástani ismereteit
Termékkészítésnél és értékesítésnél
alkalmazza a legfontosabb
fehérjeforrásokat
Termékkészítésnél és értékesítésnél
alkalmazza a legfontosabb szénhidrát
forrásokat
Termékkészítésnél és értékesítésnél
alkalmazza az élelmiszerekben
található zsírokat, lipideket
Alkalmazza a vitaminokról és
ásványisokról megtanult fogalmakat
Tudatos környezetvédelmi
tevékenységet folytat
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Megkülönbözteti az alapvető
élelmiszereket és élvezeti cikkeket
Édes sós és savanyú íz kialakításánál
felhasználja az ízesítőanyagok
tulajdonságait
Tulajdonságaik és felhasználásuk
alapján megkülönbözteti a fűszereket
Megkülönbözteti a tejkészítményektől
a növényi eredetű termékeket
Termékkészítésnél és értékesítésnél
felhasználja a sajtok érleléséről,
állagáról tanult ismereteket

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Termékkészítésnél felhasználja a tojás
összetételéről, technológiai szerepéről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a malomipari termékekről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a száraz tésztákról
megtanult ismereteket
Termékkészítésnél alkalmazza a
természetes és mesterséges
édesítőszerekről megtanult ismereteket
Alkalmazza a növényi és állati eredetű
zsiradékokról megtanult ismereteket
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
a vágóállatokat és a húsrészeket
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
a húsipari termékeket
Tulajdonságaik alapján
megkülönbözteti és csoportosítja a házi
szárnyasokat
Tanultak alapján megkülönbözteti az
édesvízi tengeri halakat és egyéb
hidegvérű állatokat
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
az étkezési vadakat és vadszárnyasokat
Idényjelleg szerint rendszerezi a
zöldségeket és a gyümölcsöket
Táplálkozástani összetételük alapján
rangsorolja a zöldségeket, gombákat és
a gyümölcsöket
Alkalmazza az édesipari termékekről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a kávé és tea
hatóanyagairól, előállításáról,
felhasználásáról megtanult ismereteket
Alkalmazza az alkoholtartalmú és
alkoholmentes italokról megtanult
ismereteket.
SZAKMAI ISMERETEK
Táplálkozástani ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Fogyasztóvédelmi ismeretek
Alapízesítést befolyásoló anyagok
Fűszerek
Tej, tejtermékek
Tojás
Malomipari termékek, sütőipari
termékek, tészták
Természetes édesítőszerek
Zsiradékok

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hús, húsipari termékek, baromfifélék,
halak és hidegvérűek, vadak
Zöldségek
Gombák csoportjai
Gyümölcsök
Édesipari termékek, Koffein tartalmú
élelmiszerek
Alkoholtartamú italok, alkoholmentes
italok
Adalékanyagok, kényelmi anyagok,
mesterséges édesítőszerek
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Felelősségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás

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

4. Általános élelmiszerismeret tantárgy

121 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

4.1. A tantárgy tanításának célja
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak
megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A tanulók megtanulják
az emésztés folyamatát. A minden napi tevékenysége során használja az emberiség
tápanyag és energia szükségletének megtanult szabályait. Képes lesz értékelni az
élelmiszereket. A vendéglátásban felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak,
azok konyhatechnológiai szerepének és fontosságának megismerése a felhasználás
lehetőségeinek az elsajátítása.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül. Az Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgyban technológiai
alapismeretek témakörhöz kapcsolódó tartalom.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Táplálkozástani ismeretek
12 óra
Táplálkozás jelentősége
Élelmiszerek összetevői víz és szárazanyagok (alaptápanyagok, védőtápanyagok,
járulékos anyagok, ballasztanyagok) jellemzése
Emésztés, tápanyag felszívódás
Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete
Élelmiszerek tápértékének megőrzése:
Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra
Az élelmiszerek előkészítése folyamán bekövetkező változások
Az élelmiszerek elkészítése folyamán bekövetkező változások
Befejező műveletek
Élelmiszerek tartósítása: Fizikai-, fizika-kémiai-, kémiai tartósítási eljárások
4.3.2.
Környezetvédelmi ismeretek
Vizek védelme
Környezeti elemek védelme
Veszélyes hulladék
Zajvédelem

2 óra

4.3.3.
Fogyasztóvédelem
4 óra
Fogyasztók egészségének és biztonságának védelme
Fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme
Fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása
Jogorvoslathoz és kárigényhez, érvényesítéséhez való jog
Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel
Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek
Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek
Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek
Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének
szabályai
Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése

Jegyzőkönyv kitöltése
Válaszadás határideje a bejegyzésre
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama
4.3.4.
Élelmiszerek csoportjai I.
40 óra
Alap ízeket befolyásoló anyagok:
Édes, sós és savanyú ízt adó anyagok
Természetes édesítőszerek (répacukor, gyümölcscukor, malátacukor, tejcukor,
dextróz, invertcukor, keményítőszörp, izoszörp, méz és cukoralkoholok) édesítőereje
jellemzése, felhasználása. A cukrok technológiai hatása. Cukor szirupok sűrűségének
mérése
Só jellemzése felhasználása
Ecetek jellemzése felhasználása (ecet esszencia, fűszerezett ecetek, gyümölcs ecetek,
balzsamecetek)
Fűszerek:
Fűszerek jellemzése, fűszercsoportok termések, magvak, virágok- virágrészek,
levelek, héjrészek, gyökerek-gyökérrészek, fűszerkeverékek jellemzése, fajtái,
felhasználása
Tej és termékeinek:
A tejtermékek megnevezésének védelmében hozott élelmiszer rendelet értelmezése
A tej, tejkészítmények,(savanyított, dúsított, ízesített, tartósított) tejtermékek
(túrófélék, sajtok) jellemzése, tárolása felhasználása.
Tej és termékeinek érzékszervi vizsgálata
Tojás:
Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás
minősítése, tárolása, tartósított termékei
Tojás érzékszervi vizsgálata
Malomipari termékek:
Malomipari termékek alapanyagai, lisztek fajtái lisztek minőségét meghatározó
tényezők
Lisztek érzékszervi vizsgálata szín, szag íz, és sikérvizsgálata
Keményítők, darák, hántolt, pelyhesített, puffasztott, és egyéb termékek jellemzése
Sütőipari termékek jellemzése: kenyerek, péksütemények, morzsák jellemzése
Száraztészták: csoportosítása, jelentősége a táplálkozásban
Zsiradékok:
Állati eredetű zsiradékok (vaj sertészsír, baromfizsír háj, tepertő, állati eredetű
olajak) jellemzése felhasználása
Növényi eredetű zsiradékok (kakaóvaj, étkezési olajak, margarinok, keményített
zsiradékok) jellemzése, felhasználása. Zsiradékok érzékszervi vizsgálata
4.3.5.
Élelmiszerek csoportjai II.
19 óra
Hús, húsipari termékek:
Húst szolgáltató állatok, húsok összetétele táplálkozás élettani jelentősége, érése, a
hús minőségét meghatározó tényezők, különböző húsainak és belsőségeinek
jellemzése
Húsipari termékek nyersanyagai, húsfeldolgozás műveletei, töltelékes áruk (gyorsan
romló termékek, tartós termékek) darabos készítmények jellemzése felhasználása.
Baromfiipari termékek, vágott baromfik, libamáj jellemzése tárolása
Vadak jellemzése:

Nagyvadak és apróvadak csoportjai vadhús összetétele, tulajdonságai, kezelése
tárolása felhasználása
Halak és hidegvérűek jellemzése:
Halak összetétele táplálkozás élettani jelentősége, csoportjai felhasználása tárolása
Egyéb hidegvérűállatok fajtái, felhasználása.
4.3.6.
Élelmiszerek csoportjai III.
16 óra
Zöldségek:
Zöldségek átlagos összetétele
Burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, hüvelyes zöldségek, hagymafélék,
gyökérzöldségek, levélzöldségek, gombák egyéb zöldségek fajtái jellemzése
felhasználása
Gombák: termesztett gombák és vadon termő gombák fajtái és felhasználása
Gyümölcsök:
Hazai gyümölcsök almatermésűek, csonthéjasok, bogyótermésűek, kabakosok,
száraztermésűek fajtái jellemzése felhasználása
Déli gyümölcsök, friss és szárított déligyümölcsök fajtái jellemzése felhasználása
Friss, lédús, és száraz termésű gyümölcsök kémiai összetétele
Gyümölcsök táplálkozás élettani jelentősége
4.3.7.
Élelmiszerek csoportjai IV.
12 óra
Édesipari termékek:
Kakaópor előállítása, fajtái, zsiradéktartalma, felhasználása
Csokoládétermékek,(kakaóvaj, kakaómassza, ét-, tej-, fehér csokoládé) előállítása
összetétele felhasználása
Bevonó masszák fajtái, megkülönböztetése összetétel alapján a csokoládétól,
felhasználása
Csokoládé és bevonó massza összehasonlító érzékszervi vizsgálata
Fondán, marcipán, nugát összetétele jellemzése felhasználása
Koffein tartalmú élelmiszerek:
Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, pörkölt kávé kémiai összetétele,
felhasználása
Kávéital extrakt tartalmának meghatározása refraktométerrel
Tea fajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása
4.3.8.
Élelmiszerek csoportjai V.
16 óra
Italok:
Alkoholtartamú italok borok, sörök, szeszesital ipari készítmények jellemzése,
készítése, csoportjai minősége, felhasználása
Pálinka alkoholtartalmának meghatározása szeszfokolóval
Párlatok
Alkoholmentes italok gyümölcs és zöldség levek, szörpök, szénsavas üdítők
jellemzése, készítése, csoportjai, minősége, felhasználása
Adalékanyagok:
Adalékanyagok jellemzése, adagolásának szabályozása, E-szám értelmezése
Mesterséges édesítőszerek fajtái, édesítő hatása, tápértéke energiatartalma
felhasználása a diétás termékeknél
Színezőanyagok, térfogatnövelő szerek, savanyító szerek, mesterséges édesítőszerek
emulgeálószerek, stabilizáló szerek és zselírozó anyagok, tartósítószerek, módosított
keményítők, ízfokozók jellemzői, fajtái felhasználása

Kényelmi anyagok:
Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
elbeszélés
x
3.
kiselőadás
x
4.
megbeszélés
x
5.
vita
x
6.
szemléltetés
x
7.
projekt
x
8.
kooperatív tanulás
x
9.
szimuláció
x
10.
szerepjáték
x
11.
házi feladat
x
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése

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.

Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
x
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
x

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

A
11519-16 azonosító számú
Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a diétás szabályokat
Betartja az élelmiszerekre vonatkozó
jogszabályokat
Betartja a kémiai szennyeződésekre
vonatkozó szabályokat
Alkalmazza az élelmiszerekben levő
allergénekre vonatkozó szabályokat
Betartja és betartatja a HACCP
előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai
előírásokat
Megtanulja és alkalmazza a
mikroorganizmusok káros és hasznos
tulajdonságait
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és/vagy
ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve
minőség-megőrzési időket és az áruk
minőségét
Az előírásoknak megfelelően
alkalmazza a mintavételi szabályokat
Magas fokú személyi higiéniát tart fenn
az élelmiszer forgalmazás során
SZAKMAI ISMERETEK
Élelmiszerek tápértékének megőrzése
Mikroorganizmusok jellemzői
Élelmiszereredetű megbetegedések
Élelmiszerek tartósítása
Élelmiszer vizsgálat
Kémiai-toxikológiai
élelmiszerbiztonság
Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok
A HACCP élelmiszerbiztonsági
rendszer alapelvei

Vendéglátás
higiénéje

Élelmiszerbiztons
ág

A 11519-16 azonosító számú Élelmiszerbiztonsági alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

Személyi higiénia
Nyersanyagok beszerzési, átvételi,
tárolási, előkészítési követelményei
Vendéglátó termékkészítés, tárolás,
szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak
meghatározása
Vendéglátó műhely, konyha, eladótér
higiéniája, kritikus pontok ellenőrzése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű hallott szöveg
x
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
x
Felelősségtudat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Problémamegoldás, hibaelhárítás
x

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

5. Élelmiszerbiztonságról általában tantárgy
18 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással
5.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulókkal megismertetni az élelmiszerbiztonsági alapfogalmakat, kialakítani a felelős
magatartás kialakítása, az élelmiszerek feldolgozásánál, tárolásánál és értékesítésénél.
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak
megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása.
A feldolgozott élelmiszerek forgalomba hozatalának lehetőségei, feltételeinek
elsajátítása.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
5.3. Témakörök
5.3.1.
Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak
3 óra
Élelmiszerlánc, élelmiszerbiztonság
Élelmiszer minőség
Élelmiszer higiénia (hús, tej, tojás, zöldség)
Élelmiszer nyomon követhetőség
Az állam, az élelmiszer-vállalkozó és a fogyasztó felelőssége az élelmiszerbiztonság
megteremtésében
Vállalkozói felelősség
Hatósági felügyelet
Fogyasztói magatartás
Élelmiszerlánc biztonsági stratégia
5.3.2.
Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás
Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei
Mikroorganizmusok csoportosítása
Mikroorganizmusok szaporodásának környezeti feltételei
Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége. (élesztők,
fehérjebontók)
Szennyeződés
Romlás, romlást okozó mikrobák
Az élelmiszer előállításban közreműködő mikroorganizmusok
Élelmiszer eredetű megbetegedések
Ételmérgezés
Ételfertőzés
Eljárás élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúja esetében
Leggyakoribb élelmiszerrel is terjedő kórokozók
Az élelmiszerek romlása
A tartósítás fogalma
Az élelmiszer-tartósítás fizikai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás, fizika-kémiai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás kémiai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás biológiai módszerei

6 óra

penészek,

5.3.3.
Kémia-toxikológiai élelmiszerbiztonság
4 óra
Kémiai szennyezőkre vonatkozó szabályozásról
Kémiai szennyezők az élelmiszerekben
Állatgyógyászati szermaradékok
Peszticid maradékok
Környezeti szennyezők – toxikus nehézfémek- poliklórozott szerves vegyületek(dioxinok, poliklórozott bifenilek)
Technológiai eredetű szennyezők (PAH-ok, Nitrózaminok, Transz-zsírsavak)
Zsírban, olajban sütés szabályai
Csomagoló anyagok
Élelmiszerrel érintkező felületek
Biológiai eredetű szennyezők – Mikotoxinok
Tengeri és édesvízi biotoxinok
Hisztamin
Adalékanyagok felhasználásának jelentősége és szabályozása, adalékanyag
csoportok
Élelmiszerekben természetes módon előforduló méreganyagok
Mérgező gombák, vadon termő gomba felhasználása a vendéglátásban
Mérgező állatok
Mérgező növények
5.3.4.
Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok
5 óra
A jogszabályok célja, rendszere, hierarchiája
Élelmiszer-előállításra és forgalmazásra vonatkozó jogszabályok
A GHP helye és szerepe a szabályozásban
Termékspecifikus szabályok: Magyar Élelmiszerkönyv
A fogyasztók tájékoztatásáról szóló jogszabályok; Allergének a vendéglátásban;
Húsok származási helye
Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra és adalékanyagokra vonatkozó
jogszabályok (határértékek)
Speciális területekre vonatkozó jogszabályok
Vendéglátás és közétkeztetés
Ételmérgezés, ételfertőzés
Kártevőirtás, biocid termékek, egészségügyi nyilatkozat
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
elbeszélés
x

3.
kiselőadás
x
4.
megbeszélés
x
5.
vita
x
6.
szemléltetés
x
7.
projekt
x
8.
kooperatív tanulás
x
9.
szimuláció
x
10.
szerepjáték
x
11.
házi feladat
x
5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
2.1.
x
készítése
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.7.
x
ismertetése szóban
3.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
3.1.
x
kiscsoportos

szövegfeldolgozás
3.2.
3.3.
3.4.

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
6. Vendéglátás higiénéje tantárgy

18 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

6.1. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátó üzlet kialakításának és üzemeltetésének követelményei és a működéssel
kapcsolatos HACCP szabályok elméleti hátterének megismertetése, a tudatos fogyasztói
magatartás kialakítása. A tanulók megtanulják és tudatosan használják a korszerű
személyi higiénia minden előírását a munkahelyükön és a minden napi életben.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
6.3. Témakörök
6.3.1.
Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei
Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei
Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz,
követelményei
A helyiségek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett
övezetek, kereszteződésének tilalma
Bejáratok kialakításának követelményei
Raktárak kialakításának követelményei
Előkészítő helyiségek kialakításának követelményei
Konyhák, műhelyek kialakításának követelményei
Mosogatók kialakításának követelményei
Vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei
6.3.2.
Személyi higiénia
Személyi higiénia
Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv,
érvényes orvosi alkalmassági vizsgálat igazolása
Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei
Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek
Jelentősége az élelmiszerbiztonságban
Személyi és tárgyi feltételek
A kéz ápolása, tisztán tartása, a dolgozó helyes magatartása

10 óra
szennyvízelvezetés

2 óra

Védőruha, munkaruha használata, tisztítása
Betegségek, sérülések
Egészségügyi alkalmasság
Látogatók, karbantartók
Helyes magatartás az élelmiszerkészítés, és tálalás során
6.3.3.
Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei
A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei
Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei
Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai
Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai

6 óra

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, laboratórium
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
elbeszélés
x
3.
kiselőadás
x
4.
megbeszélés
x
5.
vita
x
6.
szemléltetés
x
7.
projekt
x
8.
kooperatív tanulás
x
9.
szimuláció
x
10.
szerepjáték
x
11.
házi feladat
x
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
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.

Olvasott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
x
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
x

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

A
11523-16 azonosító számú
Pincér szakmai idegen nyelv
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Pincér szakmai
idegen nyelv

A 11523-16 azonosító számú Pincér szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven kommunikál a
munkatársaival és a vendégekkel
Fejleszti az idegen nyelvű
beszédkészségét
Idegen nyelven telefonál
Technológiai műveleteket,
munkafolyamatokat idegen nyelven
mond el
A gyakorlati munka során idegen
nyelven utasítást ad és fogad
Az általános gasztronómia idegen
nyelvű szókincsét alkalmazza
A vendéglátás legfontosabb idegen
nyelvű szókincsét alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK
Általános idegen nyelvű
kommunikáció, olvasás, fordítás
Etikett, protokoll idegen nyelven
Illemtani formulák idegen nyelven
Idegen nyelvű szakmai kommunikáció
a vendégekkel
Idegen nyelvű szakmai kommunikáció
a beszállítókkal, viszonteladókkal,
munkatársakkal
Vevőpanaszok kezelése idegen nyelven
Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és
késztermékek idegen nyelvű
technológiája
Italok és ételek neve, készítésük
technológiájának leírása idegen
nyelven
Éttermi gépek, berendezések nevei és
feliratainak ismerete idegen nyelven
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg
megértése

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg
megértése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok
értelmezése, megértése
Elemi számolási készség idegen
nyelven
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x
x
x
x
x
x
x

7. Pincér szakmai idegen nyelv tantárgy

72 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

7.1. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátásban használt szakmai szókincs elsajátítása, alkalmazása.
Különböző ételkészítési, cukrászati technológiák idegen nyelvű ismerete, alkalmazása.
A vendéglátás termelésében, értékesítésében jellemző szituációk idegen nyelvű kezelése.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma a közismereti nyelvtanításban elsajátított ismeretekre épül és
kapcsolódik a saját szakmai modulok tartalmaihoz.
7.3. Témakörök
7.3.1.
Szakmai kifejezések
Gasztronómia nyersanyagai
Ételek megnevezései
Cukrászkészítmények megnevezései
Italok megnevezései
Vendéglátóipari egységek és helyiségeik
Vendéglátásban használatos eszközök, berendezések, gépek megnevezései
Beszerzési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések
Termelési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések
Értékesítési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések

24 óra

7.3.2.
Szakmai technológiák
Ételkészítési technológiák
Cukrászati technológiák
Italok készítése, felszolgálásuk folyamatai

24 óra

7.3.3.
Szakmai szituációk
Kommunikáció a munkatársakkal
Etikett, protokoll alkalmazása
Kommunikáció a vendégekkel
Vendégek fogadása
Ajánlás idegen nyelven
Rendelésfelvétel idegen nyelven
Panaszkezelés

24 óra

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Sorszám
módszer neve
szervezeti kerete
eszközök és

egyéni

csoport

osztály
x
x
x

felszerelések

1.
magyarázat
2.
elbeszélés
3.
kiselőadás
4.
megbeszélés
x
5.
vita
x
6.
szemléltetés
x
7.
projekt
x
8.
kooperatív tanulás
x
9.
szimuláció
x
10.
szerepjáték
x
11.
házi feladat
x
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
2.1.
x
készítése
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.7.
x
ismertetése szóban

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11524-16 azonosító számú
Felszolgálási alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Felszolgálási
alapok gyakorlat

FELADATOK
Elvégzi az egyéni előkészületeket
Tájékozódik a napi feladatokról,
rendezvényekről
Munkaterületet, vendégteret,
eszközöket nyitásra előkészíti
Tájékozódik a napi ajánlatokról,
megbeszéli a szakácsokkal az ételek
összeállítását, a készítés módját
Ellenőrzi a műszaki berendezések
működőképességét és üzembe helyezi
azokat
Figyelemmel kíséri az áru-,
eszközkészlet alakulását, gondoskodik
a pótlásáról, vételez
Elvégzi a terítési műveleteket,
felkészíti a munkaterületét az adott
műszakra, (konyhabekészítés,
söntésbekészítés)
Kezeli az értékesítés gépeit
Fogadja a vendéget és felméri az
igényeit
Ételválasztékot, napi ajánlatot,
akciókat, specialitásokat ajánl
A vendég ételrendeléséhez legjobban
illő italokat, borokat ajánl és szolgál fel
Kevert italokat készít, sört csapol,
pezsgőt, bort, alkoholmentes italokat
szolgál fel, kávét készít
Az üzletére jellemző különböző
felszolgálási módokban dolgozik
Folyamatosan figyelemmel kíséri a
vendég kívánságait
Mindent megtesz a vendég
elégedettségéért, kezeli a vendég
esetleges panaszait
Nyugtát készít, fizetteti a vendéget
Folyamatosan biztosítja az áru-, anyagés eszközutánpótlást

Felszolgálási
alapok

A 11524-16 azonosító számú Felszolgálási alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Az üzlet előírásai szerint standol,
x
elszámol a bevétellel
Üzemen kívül helyezi a
berendezéseket, gépeket és elvégzi az
x
előírt tisztításukat, ápolásukat
Munkaterületét előírás szerint rendezi
x
zárás után
Ügyel a munkakörnyezet tisztaságára
x
Ügyel a vagyonbiztonságra
x
Betartja a higiéniai, környezetvédelmi
x
előírásokat, HACCP szabályokat
Betartja a munkavédelmi, baleset
megelőzési és tűzrendészeti
x
szabályokat
SZAKMAI ISMERETEK
Eszköz meghatározás, eszközismeret
x
Vendéglátás értékesítési formái
x
Terítés fajtái
x
Étel és ital felszolgálás módjai
x
Hazai és nemzetközi éttermi
x
fogyasztási szokások ismerete
Gépek, berendezések, eszközök
x
használatának ismeretei
Vendégkör szokásainak ismerete
x
Menü – alkalomhoz illő étrend x
összeállítás alapszabályai
Italok ajánlásának általános szabályai
x
Italkészítés és -felszolgálás szabályai
x
Reggeli italok, alkoholos és
x
alkoholmentes italok, kávék
Ételkészítési ismeretek
x
Vendéggel való kommunikáció, etikett
x
és protokoll szabályok
Munkáltatók és munkavállalók munka védelmi és baleset megelőzési
x
feladatai, jogai és kötelezettségei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kézírás és számítógép alkalmazásával
x
szakmai szöveg érthető fogalmazása
Szakmai nyelvű hallott szöveg
x
megértése
Írott szakmai szöveg olvasása,
x
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
Elemi számolási készség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Megfelelő külső megjelenés
x
Rátermettség
x
Megbízhatóság
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Csapatban való tevékenykedés
x
képessége
Udvariasság
x
Hatékony eladási kommunikáció
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Áttekintő- és szervezőképesség
x
Személyi és környezeti higiénia
x
érvényesítése
Harmóniára és esztétikára való
x
törekvés

x
x
x
x
x
x

8. Felszolgálási alapok tantárgy

162 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

8.1. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátó üzletek helyiségeinek, helyiségkapcsolatainak, berendezési tárgyainak,
gépeinek és eszközeinek megismerése. Alapvető munkavédelmi, balesetmegelőzési,
higiéniai és élelmiszerbiztonsági szabályok elsajátítása. A helyes üzleti magatartás és
kommunikáció alkalmazása. A nyitás előtti és zárás utáni teendők megismerése. Az
értékesítés eszközeinek használata. Előkészületek az értékesítésre/felszolgálásra. Italok és
ételek értékesítése/felszolgálása. Alapszintű ital- és ételismeret.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy egyes témakörei a Élelmiszerbiztonsági alapismeretek, a Gazdálkodási
ismeretek, valamint a Élelmiszerismeret modulok tananyagához kapcsolódnak.
8.3. Témakörök
8.3.1.
Higiénia, HACCP, munkavédelem
6 óra
A HACCP főbb irányelvei, előírásainak alkalmazása az értékesítésben.
Higiéniai előírások a vendéglátásban (tisztítás, fertőtlenítés, hulladékkezelés, rovarés rágcsálóirtás, személyi higiénia, felszolgálás, terítés, elszállítás, kiszállítás,
rendezvények, pohármosogatás, fehér mosogatás, polírozás, sörcsapolás, kávéfőzés,
takarítás).
Szállítás, raktározás szabályai (ital, göngyöleg, textil, fogyóeszköz).
Hűtve tárolás szabályai, melegen tartás szabályai.
Egészségügyi alkalmasság kritériumai.
Munka- és balesetvédelmi ismeretek (balesetek, jegyzőkönyv, teendők baleset
esetén, munka- és balesetvédelmi oktatás).
Tűzvédelmi előírások (tűzvédelmi oktatás jegyzőkönyve, tűzoltó készülékekre és
tűzcsapra vonatkozó előírások, tűzvédelmi osztályok, tűzoltás módjai, tűzjelzés, tűz
bejelentése, tűzvédelmi szabályzat).
8.3.2.
Kommunikáció, viselkedéskultúra
14 óra
A pincérrel szemben támasztott követelmények (megjelenés, ruházat, hajviselet,
személyi higiénia, szakmai kritériumok).
Etikett és protokoll szabályok ismerete.
Köszönési, megszólítási formák, kézfogás.
Udvariassági szabályok (nemek, kor és rang/beosztás szerint).
A pincér és a vendég kapcsolata (vendégfogadás, ültetés, ajánlás, felszolgálás,
fizettetés, elköszönés), vendégtípusok, hazai és nemzetközi éttermi fogyasztási
szokások.
Kommunikáció a vendéggel (általános kommunikációs szabályok, kommunikáció az
„à la carte” értékesítés során, kommunikáció a társas étkezéseken, kommunikáció a
büfé/koktélparti étkezéseken, kommunikáció a családi eseményeken és egyéb
ünnepélyes eseményeken).
Értékesítési kommunikáció, kommunikáció a vendéggel, problémakezelés a napi
tevékenység során, vendég reklamációk intézése.
Munkatársi kapcsolatok (alkalmazott - vezető, azonos beosztású).
8.3.3.

Vendéglátás és értékesítés gépei, berendezései

10 óra

A vendéglátó üzem és üzlet helyiségei.
Az értékesítőtér részei (hall, értékesítő tér, office/pincérforgó, söntés, bár,
különterem, terasz, kert).
Az értékesítőhely berendezési tárgyai (bútorok, asztalok, székek, kisegítő asztalok,
tálaló kocsik, szeletelő/flambírkocsik, ital-kocsik, hűtőkocsik, tálmelegítők, tányérmelegítők)
A termelőhelyiségek berendezési tárgyai, gépei (főző, sütő, pároló berendezések,
hűtőszekrények, mélyhűtőszekrények, mélyhűtő-ládák, melegen-tartó eszközök,
tűzhelyek, főzőzsámolyok, olajsütők, különböző vágó, aprító, szeletelő és formázó
eszközök, a cukrászatban használt gépek, keverő, gyúró, dagasztó, egyetemes
konyhagépek).
Az előkészítő helyiségekben használt gépek, eszközök (tisztító, koptató, daraboló
eszközök, tisztító medencék, húsok darabolására, szeletelésére szolgáló eszközök a
HACCP szabályai szerint).
A raktárakban használt, tárolásra szolgáló bútorok, polcok, anyagmozgatáshoz
szükséges eszközök. Hűtőszekrények, hűtőládák, mélyhűtők, hűtőkamrák.
Különböző mérőeszközök és az áruátvétel során használt eszközök.
8.3.4.
Eszközismeret
32 óra
Eszközök csoportosítása anyaguk szerint.
Eszközök csoportosítása rendeltetésük szerint (egyszerű és különleges evőeszközök,
tányérok, tálak, tálalóedények, kannák, kancsók, csészék, aljak, poharak,
tálalóeszközök, textíliák).
Váltások (egyszerű és különleges).
Italkeverés eszközei, díszítő eszközök.
Italfelszolgálás eszközei.
Különleges eszközök (flambírozás eszközei), egyéb eszközök.
8.3.5.
Értékesítési ismeret 1.
50 óra
Étkezési idők és szokások, reggeli fajták, brunch, ebéd, uzsonna, vacsora.
A hagyományos étkezési idők, valamint étkezési idők az üzleti életben. A mediterrán
nemzetek étkezési ideje, étkezési szokásai. Az üzleti reggeli, az üzleti ebéd. Színházi
vacsora. A büfé-étkezések, a koktélpartik sajátságos étel-ital kínálata és az azokhoz
kapcsolódó értékesítési munka.
Értékesítés munkakörei (üzletvezető, teremfőnök, pincér, sommelier, pultos,
bartender, vendéglátó eladó, kávéfőző/barista).
Értékesítési rendszerek, értékesítési módszerek.
Felszolgálás általános szabályai (felszolgálási szabályok a vendégek korával,
nemével, nemzetiségével, vallásával kapcsolatban, az asztalra felhelyezés és az
asztalról való „lerámolás” szabályai, az italok felszolgálásával kapcsolatos
szabályok).
Üzletnyitás előtti előkészületek (átöltözés, vételezés, takarítás, gépek indítása,
feltöltések) terítés előkészítése, terítés szabályai.
Felszolgálási módok (svájci, angol, francia, orosz).
Asztalfoglalás folyamata, lehetőségei, adminisztrálása (szükséges információk: a
vendégek száma, vannak-e idősek vagy gyerekek, egyedi kívánságok, van-e
különleges alkalom, ételérzékenységek, allergiák, fizetés módja, ételsor esetleges
előzetes kiválasztása…).
Vendég fogadása, ajánlási technikák, vendég segítése, tanácsadás.

Számla kiegyenlítése, fizetési módok (nyugta, számla, hitelkártyával fizetés, átutalási
számla).
Zárás utáni teendők (az értékesítőtér rendbetétele, előkészítése a másnapi nyitásra, a
napi forgalom elszámolása, tűz-, baleset- és vagyonvédelmi szabályok alkalmazása).
Standolás, standív elkészítése, elszámolás.
8.3.6.
Étel- és italismeret 1.
50 óra
Italok csoportosítása, ismertetése (borok, sörök, pezsgők, párlatok, likőrök,
alkoholmentes italok, kávék, teák) Borvidékek, jellemző szőlőfajták, borok,
borászatok. Aperitif és digestiv italok, kevert báritalok.
Konyhatechnológiai alapismeretek (darabolás, bundázási módok, sűrítési-dúsítási
eljárások, hőbehatási műveletek).
Főzelékek, köretek (magyaros sűrített, sűrítés nélküli, burgonya, gabona, tészta,
gyümölcs, zöldség, saláta, vegyes köretek).
Mártások (alaplevek, hideg, meleg, francia alap- és származtatott mártások).
Hideg előételek (zöldségfélékből és gyümölcsökből készített hideg előételek,
különböző húsokból, belsőségekből készített hideg előételek, hideg saláták, hideg
vegyes ízelítők, pástétomok, habok, koktél előételek).
A saláták elkészítése, a nyersanyagok kiválasztása, tisztítása, darabolása,
konyhatechnológiai műveletek, tálalás.
Salátaöntetek, dresszingek.
Levesek (erőlevesek, híglevesek, magyaros híglevesek, összetett levesek, sűrített
levesek, krémlevesek, pürélevesek, különleges levesek).
A levesek elkészítése, a nyersanyagok kiválasztása, tisztítása, darabolása,
konyhatechnológiai műveletek, tálalás, melegen tartás.
Meleg előételek (zöldségfélékből készített meleg előételek, húsokból és
belsőségekből készített meleg előételek, tésztafélékből készített meleg előételek).
A meleg előételek elkészítése, a nyersanyagok kiválasztása, tisztítása, darabolása,
konyhatechnológiai műveletek, tálalás, melegen tartás.
Tojásból készített meleg előételek.
A tojás előételek elkészítése, a nyersanyagok kiválasztása, tisztítása, darabolása,
konyhatechnológiai műveletek, tálalás, melegen tartás.
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, szaktanterem
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
megbeszélés
x
3.
szemléltetés
x
üzlet- és
4.
x
piaclátogatás

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg
1.2.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
1.4.
x
rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
2.1.
x
mondatszintű kérdésekre
2.2.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.3.
x
felkészüléssel
3.
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli
3.1.
x
beszámoló
8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
9. Felszolgálási alapok gyakorlat tantárgy
180 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással
9.1. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátó üzletek helyiségeinek, helyiségkapcsolatainak, berendezési tárgyainak,
gépeinek és eszközeinek megismerése, használata. Alapvető munkavédelmi, baleset
megelőzési higiéniai és élelmiszerbiztonsági szabályok elsajátítása. A helyes üzleti
magatartás és kommunikáció alkalmazása. A nyitás előtti és zárás utáni teendők
elvégzése.
Az
értékesítés
eszközeinek
használata.
Előkészületek
az
értékesítésre/felszolgálásra. Italok és ételek értékesítése/felszolgálása. Étlap, itallap
használata. Kapcsolattartás a konyhával. Felszolgálási módok alapjainak gyakorlati
megismerése.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy egyes témakörei a Élelmiszerbiztonsági alapismeretek, valamint a
Élelmiszerismeret modulok tananyagához kapcsolódnak.

9.3. Témakörök
9.3.1.
Helyiség- és eszközismeret
10 óra
Termelő helyiségek (raktárak: szárazáru, földes áru, hús, tojás, hal, göngyöleg,
hulladék, előkészítők: zöldség, hús, hal, tojás, konyhák: meleg, hideg, tea, tészta,
cukrász, kávé, közlekedő útvonalak, tálalóhelyiségek).
Értékesítő helyiségek (portál, szélfogó, hall és annak részei, értékesítő tér, bár,
söntés, office/pincérforgó, különtermek, terasz, kert).
Kiegészítő helyiségek (irodák, szociális helyiségek).
Műszaki helyiségek.
Az értékesítés eszközeinek bemutatása (egyszerű és különleges evőeszközök,
tányérok, tálak, tálalóedények, kannák, kancsók, csészék, aljak, poharak,
tálalóeszközök, textíliák, váltások).
Egyéb kisegítő eszközök (kisleltár, hűtővödrök, asztali lapát – kefe, chafing, stb.).
9.3.2.
Eszközhasználat
20 óra
Az értékesítés eszközeinek használata (egyszerű és különleges evőeszközök,
tányérok, tálak, tálalóedények, kannák, kancsók, csészék, aljak, poharak,
tálalóeszközök, textíliák).
Váltások ételekhez.
Italkeverés eszközei, díszítő eszközök.
Italfelszolgálás eszközei
Különleges eszközök (flambírozás eszközei), egyéb eszközök.
Tálalóeszközök helyes használata.
9.3.3.
Értékesítés alapjai
50 óra
Nyitás előtti előkészítő műveletek (textília előkészítése, tányérok, evőeszközök,
poharak előkészítése, kisleltár előkészítése, inventár feltöltése).
Terítés menete (asztalok beállítása, letörlése, abroszok szakszerű felhelyezése, terítés
sorrendjének betartása!).
Terítési módok, terítési szabályok.
Szervizasztal felkészítése
Konyhai bekészítés.
Söntés bekészítés.
Étlapok, ajánlat betétlapok, itallap/borlap előkészítése.
Személyi felkészülés.
Helyes tányér-, pohár-, üveg- és tálcafogás, szervizeszköz használat gyakorlása.
Felszolgálás általános szabályainak alkalmazása (jobbkéz-szabály, bemutatás,
szervírozás, lerámolás).
9.3.4.
Italfelszolgálás
30 óra
Az italok felszolgálásának általános szabályai.
Poharak helyes használata (fehérboros pohár, vörösboros pohár, rosé pohár, szeszes,
pálinkás, likőrös pohár, sörös poharak, pezsgős poharak, koktélos és egyéb poharak).
Italok felszolgálásának hőmérséklete (fehér borok, rosé borok, vörös borok, sörök,
üdítőitalok, szeszesitalok - párlatok, likőrök…).
Tálcahasználat (biztonságos tálcahasználat az étel és ital felszolgálásában).
Borok felszolgálása (bornyitás, dekantálás, kóstolás, kóstoltatás).
Pezsgők felszolgálása (pezsgőhűtő, frappírozás).
Sörök felszolgálása (csapolt és üveges sörök).

Kávé, kávékülönlegességek, teák készítése és felszolgálása.
9.3.5.
Különböző felszolgálási módok 1.
70 óra
Reggeli- és uzsonnaterítés és felszolgálás.
Svájci (tányérszerviz) felszolgálási mód (előétel, leves, főétel cloche használatával,
desszert).
Angol I-II. felszolgálási mód (geridon felkészítése, tálmelegítő használata,
szervizeszközök használata, utánkínálás).
Francia I-II. felszolgálási mód.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Képzőhely
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
szemléltetés
x
2.
szimuláció
x
3.
szerepjáték
x
9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
1.1.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
1.2.
x
ismertetése szóban
2.
Komplex információk körében
Esemény helyszíni
2.1.
értékelése szóban
x
felkészülés után
Utólagos szóbeli
2.2.
x
beszámoló
3.
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
3.1.
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
3.2.
x
helyzetgyakorlat

3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.
7.1.

7.2.

Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer
megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák
végzése
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

x
x
x
x

x

x
x

x

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

A
11525-16 azonosító számú
Felszolgáló szakmai ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Kapcsolatot tart kollégáival, más
munkaterületekkel
Megszervezi a saját munkáját
Alkalomhoz illő étrendjavaslatot,
italajánlatot állít össze
Számítógépet kezel, menükártyát készít
Helyesen alkalmazza a protokoll
előírásokat
Alkalmi terítéket készít
A rendelés és az alkalmazott
felszolgálási mód alapján felszolgálást
végez
Figyelemmel kíséri a felszolgálandó
ételek, italok minőségét, mennyiségét,
hőmérsékletét
Ételt, italt készít a vendég asztalánál,
kínál, utántölt
Pontosítja a fizetés módját
Pénztárgépet használ, számlát, nyugtát,
készpénzfizetési/átutalási számlát állít
ki, hitelkártya terminált használ
Kezeli a vendég észrevételeit és az
esetleges konfliktusokat megoldja
Újra teríti az asztalt és rendezi a
környezetét
Korrigálja a kínálatváltozásokat
Külső helyszínre szállításkor
szakszerűen csomagolja az eszközöket,
gépeket, berendezéseket
Berendezi a rendezvény helyszínét
A rendezvény étel és ital választékának
megfelelően előkészítő munkát végez
Segít a vendégnek a büféasztalnál,
koktélpartin tálcáról kínálja a
vendégeket
Folyamatosan rendben tartja a
rendezvényen a munkaterületét
Elvégzi a rendezvény zárásához
kapcsolódó teendőket

Felszolgálás
üzemi gyakorlat

Felszolgálás

A 11525-16 azonosító számú Felszolgáló szakmai ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A szobaszervizre előkészül, felveszi a
rendelést, elvégzi a számlázást
Felszolgálja a megrendelt étel és italt,
lerámol, elszámol
Betartja a higiéniai előírásokat,
HACCP szabályokat
Betartja a munka- védelmi, baleset
megelőzési és tűzrendészeti
szabályokat
Alkalmazza az új gasztronómiai
trendeket
SZAKMAI ISMERETEK
Étrend, alkalmi étel-, italsor
összeállítása, ajánlása
Különleges alkalmak italajánlatai
Étkezési szokások ismerete
Különleges alkalmi terítések
Különböző alkalmakra történő
felszolgálás, kiszolgálás
Italkészítés és -tárolás, kevert italok
Ételkészítés, tálalás a vendég asztalánál
Vendéggel való kommunikáció, etikett
protokoll szabályok
Rendezvény lebonyolítás menete
Italok ismerete
Borvidékek, jellemző szőlőfajták,
borászatok ismerete
Szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
alkalmazott számítástechnika
Alapvető foglalási, számlázási
rendszerek
Új gasztronómiai, felszolgálási trendek
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Felhasználói szintű számítógép
használat
Írott szakmai szöveg olvasása,
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Elemi számolási készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Megfelelő külső megjelenés
Mozgáskoordináció
Elhivatottság, elkötelezettség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Udvariasság
Csapatban való tevékenykedés
képessége
Hatékony eladási kommunikáció

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Áttekintő- és szervezőképesség
Személyi és környezeti higiénia
érvényesítése
Harmóniára és esztétikára való
törekvés

x

x

x

x

x

x

10. Felszolgálás tantárgy

103 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

10.1.
A tantárgy tanításának célja
Alkalomhoz illő étrend és étlap összeállításhoz szükséges étel és ital ismeret
megszerzése. Vendég előtt végzett különleges éttermi munkákhoz szükséges elméleti
tudás megszerzése. Az értékesítés elszámolása. Üzleten kívüli értékesítés, rendezvények
lebonyolítása. Nemzetközi konyhák, valamint valláshoz vagy országokhoz kötődő
étkezési szokások, előírások megismerése. Informatikai eszközök használata az
értékesítésben és elszámolásban.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy egyes témakörei az Élelmiszerbiztonsági alapismeretek, a Gazdálkodási
ismeretek, valamint az Élelmiszerismeret modulok tananyagához kapcsolódnak.
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Étel- és italismeret 2.
40 óra
Szárnyas húsból készült ételek csoportosítása, elkészítési módozatainak ismertetése
(fehér és barna húsú szárnyasokból készült ételek, szeletben és egyben készült ételek,
belsőségek, főzéssel, párolással, sütéssel készült ételek és módozatok).
Sertéshúsból készült ételek csoportosítása, elkészítési módozatainak ismertetése
(apróhúsok, szeletben és egyben készült ételek, belsőségek, főzéssel, párolással,
sütéssel készült ételek és módozatok).
Borjúhúsból készült ételek csoportosítása, elkészítési módozatainak ismertetése
(apróhúsok, szeletben és egyben készült ételek, belsőségek, főzéssel, párolással,
sütéssel készült ételek és módozatok).
Marhahúsból készült ételek csoportosítása, elkészítési módozatainak ismertetése
(apróhúsok, szeletben és egyben készült ételek, belsőségek, főzéssel, párolással,
sütéssel készült ételek és módozatok).
Bárány- és birkahúsból készült ételek csoportosítása, elkészítési módozatainak
ismertetése (apróhúsok, szeletben és egyben készült ételek, belsőségek, főzéssel,
párolással, sütéssel készült ételek és módozatok).
Vadhúsból készült ételek csoportosítása, elkészítési módozatainak ismertetése
(nagyvadak, apróvadak, vadszárnyasok, apróhúsok, szeletben és egyben készült
ételek, belsőségek, főzéssel, párolással, sütéssel készült ételek és módozatok).
Halakból és egyéb hidegvérű állatokból készült ételek csoportosítása, elkészítési
módozatainak ismertetése (édesvízi és tengeri állatok, gőzöléssel, főzéssel,
párolással, sütéssel készült ételek és módozatok).
Befejező fogások csoportosítása, elkészítési módozatainak ismertetése (éttermi
meleg tészták, tányérdesszertek, cukrászkészítmények, sajtok, gyümölcsök).
10.3.2.
Értékesítési ismeret 2.
32 óra
Étkezési szokások, tradíciók, alkalmak, ünnepek (nevezetes alkalmak, társasági
események és ünnepek jellemző ételei és italai, gasztronómiai hagyományai) pl.
Újév, Farsang, Húsvét, Márton nap, Karácsony, egyházi, családi, állami, stb.
Magyar tájegységek fogyasztási szokásai, ételkínálata.
Különleges alkalmi terítések és felszolgálási módok, vendég asztalánál végzett
műveletek (alapanyagok kiválasztása, előkészítése, szeletelés, trancsírozás, filézés,

flambírozás, salátakeverés…). Kiemelt figyelem a baleset- és tűzveszélyre, a
személyi és tárgyi higiéniára!
Új gasztronómiai és felszolgálási trendek, ételkészítési technológiák ismerete és
alkalmazása.
Reform, vegetáriánus és diétás étkezés étel- és italkínálata.
10.3.3.
Étlapszerkesztés, étrend összeállítás
18 óra
Választékközlés eszközei (étlap, itallap, árlap, borlap, koktéllap, napi-heti betétlap,
ártábla, tábla).
Étlap fajtái (állandó, napi, alkalmi vagy szűkített).
Étlap szerkesztésének szabályai (sorrend, szélesség, mélység).
Itallap/borlap szerkesztésének szabályai (sorrend, szélesség, mélység).
Alkalmi étrend összeállítás szempontjai, menükártya szerkesztés szabályai
(szerkesztés számítógéppel).
Alkalmi menüsorok összeállítása, étrendek és a hozzá illő italok ajánlása.
10.3.4.
Rendezvényszervezés, szállodai értékesítés
6 óra
Rendezvények típusai, fajtái, értékesítési módjai (bankett, koktélparti, díszétkezések,
álló/ültetett fogadás).
Szobaszerviz általános szabályai.
10.3.5.
Értékesítés elszámoltatása, bizonylatai, értékesítési informatikai
rendszerek
7 óra
Értékesítés elszámoltatása, belső árumozgás nyomon követése, standolás (vételezési
ív, standív).
Értékesítés informatikai rendszerek használatával. Szállodai és pincér programok
működése, kapcsolatai, adatbázisa (választék, ár, anyaghányad feltöltése, jelentések
lekérése, statisztikák), elszámoltatás, standolás éttermi programok segítségével.
Rendelésfelvétel és számlázás, fizettetés éttermi program használatával (fizetési
módok, elektronikus fizetési módok).
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem/szakterem
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
megbeszélés
x
3.
szemléltetés
x
üzlet- és
4.
x
piaclátogatás
10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg
1.2.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
1.4.
x
rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
2.1.
x
mondatszintű kérdésekre
2.2.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.3.
x
felkészüléssel
3.
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli
3.1.
x
beszámoló

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
11. Felszolgálás üzemi gyakorlat tantárgy

1172 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók üzleti (piaci) környezetben mélyítik el szakmai gyakorlati ismereteiket. Részt
vesznek az üzletnyitás előtti, a nyitva tartás alatti és zárás utáni feladatokban. Különböző
felszolgálási módokban dolgoznak a tanulófelelős közvetlen irányításával, majd önállóan.
Részt vesznek a rendezvények lebonyolításában. Részt vesznek a fizettetésben,
számlázásban. A gyakorlatban használják az éttermi szoftvert.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy egyes témakörei az Élelmiszerbiztonsági alapismeretek, a Gazdálkodási
ismeretek, valamint az Élelmiszerismeret modulok tananyagához kapcsolódnak.
11.3.
Témakörök
11.3.1.
Nyitás előtti teendők
265 óra
Nyitás előtti előkészítő műveletek (textília előkészítése, tányérok, evőeszközök,
poharak előkészítése, kisleltár előkészítése, inventár feltöltése).

Szervizasztal felkészítése.
Gépek üzembe helyezése (sörcsap, kávégép, szájjéggép, stb.). Munkavédelmi,
baleset megelőzési előírások betartása!
Rendezvénykönyv ellenőrzése (felkészülés a napi foglalásokra), kapcsolatfelvétel a
konyhával).
Vételezés raktárból, készletek feltöltése (ital, textil, fogyóeszköz).
Terítés (asztalok beállítása, letörlése, abroszok szakszerű felhelyezése, terítés
sorrendjének betartása!).
Terítési módok, terítési szabályok gyakorlati alkalmazása.
Konyhai bekészítés (tányérok, tálak, csészék, aljak).
Söntés bekészítés (poharak, kancsók, dekantálók, kávés-teáscsészék).
Étlap, itallap előkészítése, tisztítása, napi ajánlatok betétlapok behelyezése.
Személyi felkészülés (higiéniai szabályok betartása, átöltözés, pincér felszerelés).
Zárás utáni teendők elvégzése (lerámolás, takarítás, gépek üzemen kívül helyezése).
11.3.2.
Különböző felszolgálási módok 1.
265 óra
Szállodai gyakorlat esetén reggeli terítés, reggeli felszolgálás.
Étlap szerinti főétkezések lebonyolítása:
– Vendég fogadása, ültetése.
– Rendelésfelvétel (éttermi szoftver használatának gyakorlása), étel- és
italajánlás.
– Terítés, teríték kiegészítés.
– Svájci (tányérszerviz) felszolgálási mód alkalmazása (leves, előétel, főétel
cloche használatával, desszert).
– Utánrendelés, ajánlás, kapcsolattartás a vendéggel és a konyhával.
– Számlázás, fizettetés, elköszönés.
– Asztal lerámolása, újraterítés.
Angol I-II. felszolgálási mód gyakorlása (geridon felkészítése, tálmelegítő
használata, szervizeszközök használata, utánkínálás).
Francia I-II. felszolgálási mód gyakorlása.
11.3.3.
Különböző felszolgálási módok 2.
265 óra
Alkalmi rendezvényekre való terítés adott és saját összeállítású étrend alapján
(részvétel étel- és italsor összeállításában), szerviz asztal és kisegítő asztal szakszerű
felkészítése.
Rendezvényen való felszolgálás (bankett, koktélparti, álló/ültetett fogadás,
díszétkezések) eszközök csomagolása, szállítása, helyszín berendezése, asztalok
elrendezése, lebonyolítás, elszámolás).
Lebonyolítás dokumentumainak megismerése (forgatókönyv, diszpozíció).
Szállodai gyakorlat esetén (szállodán belüli vendéglátó üzletek megismerése: lobby
bár, étterem, pool bár…).
Szobaszerviz feladatok ellátása.
11.3.4.
Különleges éttermi munka
265 óra
Különleges alkalmi terítések és felszolgálási módok gyakorlása, vendég asztalánál
végzett műveletek megfigyelése, elvégzése (szeletelés, trancsírozás, filézés,
flambírozás, salátakeverés, stb.).
Alkalmi felszolgálási módok gyakorlása (tükörszerviz).
Új gasztronómiai és felszolgálási trendek, ételkészítési technológiák gyakorlati
alkalmazása, megfigyelése, tapasztalatok összegyűjtése.

11.3.5.
Ügyvitel, üzleti dokumentáció a gyakorlatban
112 óra
Rendelésfelvétel és számlázás, fizettetés éttermi program használatával (különböző
fizetési módok, elektronikus fizetési módok alkalmazása).
Számla, készpénzfizetési számla kitöltése.
Értékesítés elszámoltatása, belső árumozgás nyomon követése, standolás (vételezési
ív, standív kitöltése).
Elszámoltatás, standolás éttermi programok segítségével.
Értékesítés informatikai rendszerek használatával. Szállodai és/vagy pincér
programok működésének megfigyelése, a program házon belüli kapcsolatainak
megfigyelése, adatbázisának tanulmányozása (választék, ár, anyaghányad feltöltése).
Munkaidő beosztás, jelenléti ív tanulmányozása, kitöltése, vezetése.
HACCP dokumentáció tanulmányozása, kitöltése, vezetése (hőmérséklet ellenőrzési
lap, áruátvételi lap…).
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Képzőhely
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
szemléltetés
x
2.
szimuláció
x
3.
szerepjáték
x
11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
1.1.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
1.2.
x
ismertetése szóban
2.
Komplex információk körében
Esemény helyszíni
2.1.
értékelése szóban
x
felkészülés után
Utólagos szóbeli
2.2.
x
beszámoló

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
7.
7.1.

7.2.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer
megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák
végzése
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Értékesítés alapjai
Nyitás előtti előkészítő műveletek (textília előkészítése, tányérok, evőeszközök,
poharak előkészítése, kisleltár előkészítése, inventár feltöltése).
Szervizasztal felkészítése.
Gépek üzembe helyezése (sörcsap, kávégép, szájjéggép… Munkavédelmi, baleset
megelőzési előírások betartása!).
Rendezvénykönyv ellenőrzése (felkészülés a napi foglalásokra), kapcsolatfelvétel a
konyhával!
Vételezés raktárból, készletek feltöltése (ital, textil, fogyóeszköz).
Terítés (asztalok beállítása, letörlése, abroszok szakszerű felhelyezése, terítés
sorrendjének betartása!).
Terítési módok, terítési szabályok gyakorlati alkalmazása.
Konyhai bekészítés (tányérok, tálak, aljak).
Söntés bekészítés (poharak, kancsók, dekantálók, kávés-teáscsészék).
Étlap, itallap előkészítése, tisztítása, napi ajánlatok, betétlapok behelyezése.
Személyi felkészülés (higiéniai szabályok betartása, átöltözés, pincér felszerelés).
Helyes tányér-, pohár-, üveg- és tálca fogás gyakorlása.
Hangedli használat.
Felszolgálás általános szabályainak alkalmazása (jobbkéz-szabály, bemutatás, kínálás,
szervírozás, lerámolás).
Zárás utáni teendők elvégzése (lerámolás, takarítás, gépek üzemen kívül helyezése).
Italfelszolgálás
Az italok felszolgálásának általános szabályai.
Poharak helyes használata (fehérboros pohár, vörösboros pohár, rosé pohár, szeszes,
pálinkás, likőrös pohár, sörös poharak, pezsgős poharak, koktélos és egyéb poharak).
Italok felszolgálásának hőmérséklete (fehérborok, rosé borok, vörösborok, sörök,
üdítőitalok, szeszesitalok - párlatok, likőrök... ).
Tálcahasználat (biztonságos tálcahasználat az étel és ital felszolgálásában).
Hangedli használat.
Borok felszolgálása (bornyitás, dekantálás, kóstolás, kóstoltatás).
Pezsgők felszolgálása (pezsgőhűtő, frappírozás).
Sörök felszolgálása (csapolt és üveges sör).
Kávé, kávékülönlegességek, teák készítése és felszolgálása.
Különböző felszolgálási módok 1.
Szállodai gyakorlat esetén reggeli terítés, reggeli felszolgálás, büféasztal töltése.
Étlap szerinti főétkezések lebonyolítása:
Vendég fogadása, ültetése.

Rendelésfelvétel (éttermi szoftver használatának gyakorlása), étel- és italajánlás.
Terítés, teríték kiegészítés.
Svájci (tányérszerviz) felszolgálási mód alkalmazása (előétel, leves, főétel cloche
használatával, desszert).
Utánrendelés, ajánlás, kapcsolattartás a vendéggel és a konyhával.
Számlázás, fizettetés, elköszönés.
Asztal lerámolása, újraterítés..
A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Különböző felszolgálási módok 2.
Alkalmi rendezvényekre való terítés adott és saját összeállítású étrend alapján
(részvétel étel- és italsor összeállításában), szerviz asztal és kisegítő asztal szakszerű
felkészítése.
Rendezvényen való felszolgálás (bankett, koktélparti, álló/ültetett fogadás,
díszétkezések…) eszközök becsomagolása, szállítása, helyszín berendezése, asztalok
elrendezése, lebonyolítás, elszámolás).
Lebonyolítás dokumentumainak megismerése (forgatókönyv, diszpozíció).
Szállodai gyakorlat esetén (szállodán belüli vendéglátó üzletek megismerése: lobby
bár, étterem, pool bár…). Szobaszerviz feladatok ellátása.
Angol I-II. felszolgálási mód gyakorlása (geridon felkészítése, tálmelegítő használata,
szervizeszközök használata, utánkínálás).
Francia I-II. felszolgálási mód gyakorlása.
Különleges éttermi munka
Különleges alkalmi terítések és felszolgálási módok gyakorlása, vendég asztalánál
végzett műveletek megfigyelése, elvégzése (szeletelés, trancsírozás, filézés,
flambírozás, salátakeverés…).
Alkalmi felszolgálási módok gyakorlása (tükörszerviz).
Új gasztronómiai és felszolgálási trendek, ételkészítési technológiák gyakorlati
alkalmazása, megfigyelése, tapasztalatok összegyűjtése.
Ügyvitel, üzleti dokumentáció a gyakorlatban
Rendelésfelvétel és számlázás, fizettetés éttermi program használatával (különböző
fizetési módok, elektronikus fizetési módok alkalmazása).
Számla, készpénzfizetési számla kitöltése.
Értékesítés elszámoltatása, belső árumozgás nyomon követése, standolás (vételezési
ív, standív kitöltése).
Elszámoltatás, standolás éttermi programok segítségével.
Értékesítés informatikai rendszerek használatával. Szállodai és/vagy pincér programok
működésének megfigyelése, a program házon belüli kapcsolatainak megfigyelése,
adatbázisának tanulmányozása (választék, ár, anyaghányad feltöltése).
Munkaidő beosztás, jelenléti ív tanulmányozása, kitöltése, vezetése.
HACCP dokumentáció tanulmányozása, kitöltése, vezetése (hőmérséklet ellenőrzési
lap, áruátvételi lap…).
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Értékesítés alapjai

Nyitás előtti előkészítő műveletek (textília előkészítése, tányérok, evőeszközök,
poharak előkészítése, kisleltár előkészítése, inventár feltöltése).
Szervizasztal felkészítése.
Gépek üzembe helyezése (sörcsap, kávégép, szájjéggép… Munkavédelmi, baleset
megelőzési előírások betartása!).
Rendezvénykönyv ellenőrzése (felkészülés a napi foglalásokra), kapcsolatfelvétel a
konyhával!
Vételezés raktárból, készletek feltöltése (ital, textil, fogyóeszköz).
Terítés (asztalok beállítása, letörlése, abroszok szakszerű felhelyezése, terítés
sorrendjének betartása!).
Terítési módok, terítési szabályok gyakorlati alkalmazása.
Konyhai bekészítés (tányérok, tálak, aljak).
Söntés bekészítés (poharak, kancsók, dekantálók, kávés-teáscsészék).
Étlap, itallap előkészítése, tisztítása, napi ajánlatok betétlapok behelyezése.
Személyi felkészülés (higiéniai szabályok betartása, átöltözés, pincér felszerelés).
Helyes tányér-, pohár-, üveg- és tálca fogás gyakorlása.
Felszolgálás általános szabályainak alkalmazása (jobbkéz-szabály, bemutatás,
kínálás, szervírozás, lerámolás).
Zárás utáni teendők elvégzése (lerámolás, takarítás, gépek üzemen kívül helyezése).
Italfelszolgálás
Az italok felszolgálásának általános szabályai.
Poharak helyes használata (fehérboros pohár, vörösboros pohár, rosé pohár, szeszes,
pálinkás, likőrös pohár, sörös poharak, pezsgős poharak, koktélos és egyéb poharak).
Italok felszolgálásának hőmérséklete (fehérborok, rosé borok, vörösborok, sörök,
üdítőitalok, szeszesitalok - párlatok, likőrök…).
Tálcahasználat (biztonságos tálcahasználat az étel és ital felszolgálásában).
Hangedli használat.
Borok felszolgálása (bornyitás, dekantálás, kóstolás, kóstoltatás).
Pezsgők felszolgálása (pezsgőhűtő, frappírozás).
Sörök felszolgálása (csapolt és üveges).
Kávé, kávékülönlegességek, teák készítése és felszolgálása.
Különböző felszolgálási módok 1.
Szállodai gyakorlat esetén reggeli terítés, reggeli felszolgálás.
Étlap szerinti főétkezések lebonyolítása:
Vendég fogadása, ültetése.
Rendelésfelvétel (éttermi szoftver használatának gyakorlása), étel- és italajánlás.
Terítés, teríték kiegészítés.
Svájci (tányérszerviz) felszolgálási mód alkalmazása (előétel, leves, főétel cloche
használatával, desszert).
Utánrendelés, ajánlás, kapcsolattartás a vendéggel és a konyhával.
Számlázás, fizettetés, elköszönés.
Asztal lerámolása, újraterítés.”

34 811 04
SZAKÁCS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A szakképzés jogi háttere
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és
– a 34 811 04 számú, Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04
Szakképesítés megnevezése: Szakács
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai végzettség hiányában:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 18. Vendéglátás-turisztika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a
vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az
elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára
éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani
- az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni
- felmérni a meglévő készletek mennyiségét

-

árut átvenni
előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket,
berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat
nyersanyagokat előkészíteni
a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni
különféle ételeket készíteni
az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani,
a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket
megtálalni, díszíteni
a maradványokat kezelni
a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani
feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni
technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint
– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
azonosító
száma
11518-16
11561-16
12096-16
12094-16
12095-16
11519-16
11497-12
11499-12

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
megnevezése
vizsgatevékenysége
Élelmiszerismeret
írásbeli
Gazdálkodási ismeretek
írásbeli
Szakács szakmai idegen nyelv
szóbeli
Ételkészítési ismeretek alapjai
gyakorlati
Ételkészítési ismeretek
gyakorlati
Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
írásbeli
Foglalkoztatás I.
írásbeli
Foglalkoztatás II.
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A.)
Feladat megnevezése: Ételkészítés alapjai
A vizsgafeladat ismertetése: A kihúzott tétel alapján munkatervet állít össze (időtartam 20
perc, súlyarány 10%)
A vételezési jegy alapján leves betéttel, köret, főzelék feltéttel, étel kiegészítő saláta, egyszerű
tésztaétel ételcsoportokból kétféle étel elkészítése és tálalása minimum három adagban.
(időtartam 120 perc, súlyarány 90%)
A vizsgafeladat időtartama: 140 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A kihúzott tétele alapján munkatervet állít össze (időtartam 20
perc, súlyarány 10%)
A vételezési jegy alapján két étel elkészítése (meleg előétel, hideg előétel vagy főétel és
befejező fogás, lehetőség szerint korszerű konyhatechnológia alkalmazásával), és tálalása
minimum három adagban. (időtartam 120 perc, súlyarány 90%)
A vizsgafeladat időtartama: 140 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A szakács szakma ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli vizsgatevékenység magába foglalja az
ételkészítés alapjai és ételkészítési ismeretek, a gazdálkodási ismeretek (ennek részeként a
szakmai számításokat) az élelmiszer ismeret és az élelmiszerbiztonsági alapismeretek
keretében tanultakat az alábbi arányok szerint:






ételkészítés alapjai 20 %
ételkészítési ismeretek 15 %
gazdálkodási ismeretek 35 %
élelmiszerismeret 20 %
élelmiszerbiztonsági alapismeretek 10 %

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Konyhai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján a technológiai ismeretekből és egy-egy
konkrét ételcsoporthoz tartozó ételek készítésének ismertetéséből számol be, valamint
szakmai szöveget fordít idegen nyelvből és idegen nyelven kommunikál a vizsgabizottsággal.
A vizsgafeladat időtartama: 55 perc (felkészülés 35 perc fordítással együtt, válaszadás 15 perc
ételkészítés alapjai és ételkészítési ismeretek + 5 perc idegen nyelv).
A szóbeli vizsgán belül az értékelés súlyaránya: idegen nyelv 20%, ételkészítés 80%)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák
menüpontban
A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgáján az Ételkészítési ismeretek alapjai és az
Ételkészítési ismeretek gyakorlati vizsgatevékenység összevontan
A gyakorlati és szóbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt részfeladatok külön- külön
legalább 51%-osra értékelhetők. Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt
részfeladatok külön- külön legalább 41%-osra értékelhetők.
Amennyiben az adott vizsga feladatban az egyik részfeladat nem éri el a megadott %-os
értéket az adott vizsgatevékenységet meg kell ismételni.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
Tűzhelyek
Sütők
Hűtők
Munkaasztalok
Univerzális konyhagépek
Szeletelő
Húsdaráló
Kutter
Elektronikus kisgépek, munkaeszközök
Salátacentrifuga
Gőzpároló
Sokkoló
Salamander
Rostsütő
Olaj-gyorssütő
Grill-lap
Mikrohullámú készülékek
Főző-sütő edények
Serpenyők
Kézi turmix
Vágólapok
Kézi szerszámok
Vákuum-csomagoló gép
Sous-vide gép
Mosogatómedencék
Számítógép

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

e

gy

10

7

ögy

2/10. évfolyam
heti óraszám
e

gy

7,5

17,5

140

Összesen

ögy

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

heti óraszám heti óraszám
e

gy

e

gy

8

17,5

9,5

22

140

17

23,0

25,5
0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

1+1
1+1

2
1,5

11519-16Élelmiszerbiztonsági
alapismeretek
12096-16 Szakács szakmai
idegennyelv

12094-16 Ételkészítési
ismeretek alapjai

Élelmiszerbiztonságról általában

2
1,5
0,5+0,
5

1+1
1+0,5

Ételkészítési ismeretek alapjai
elmélet
Ételkészítési ismeretek alapjai
gyakorlat I.
Ételkészítési ismeretek alapjai
gyakorlat II.

gy

11

20,5
31,5

2
2
0,5

Vendéglátás higiéniája
Szakmai idegen nyelv

e

31,5

Foglalkoztatás II.

Vendéglátó gazdálkodás
Általános élelmiszerismeret

heti óraszám

160

11499-12
Foglalkoztatás II.

Gazdálkodási ismeretek
11518-16 Élelmiszerismeret

ögy

2. évfolyam

1

0,5+0,5

0,5

1

2

4,5

3,5
5+2

4,5
15,5

17,5

12095-16 Ételkészítési
ismeretek

Ételkészítési ismeretek elmélet
Ételkészítési ismeretek gyakorlat

2

1+0,5
2

4
17,5

20,5

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

2. évfolyam

Összesen

Összesen

11497-12
11499-12
Foglalkoztatás Foglalkoztatás
I.
II.

A fő szakképesítésre
vonatkozó:

e

gy

360

252

Összesen

612

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel)
Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs

ögy

140

e

gy

270

630

900

ögy

140

e

gy

e

gy

247,5

542

332

792

789,5

2581,5

877,5 óra (34%)
0

0

0

0

1704óra (66%)
0
0

0

0

Összesen

15
3
4
4
4
62
8
10
24
20

0

0

15
3
4
4
4
62
8
10
24
20

1124

ögy

160

e

gy

341

635

976

2100

673 óra (29,8%)
18
6
4
4
4
72
14
14
24
20

1427 óra (70,2%)
0
0

0

0

0

0

18
6
4
4
4
72
14
14
24
20

Gazdálkodási ismeretek
11518-16 Élelmiszerismeret
11519-16Élelmiszerbiztonsági
alapismeretek
12096-16
Szakács
szakmai
idegen
nyelv

Vendéglátó gazdálkodás
A gazdálkodás elemei, a piac
Vendéglátó alapismeretek
Adózási ismeretek
Ügvitel a vendéglátásban
Alap, tömeg-és veszteségszámítás
Viszonyszámok
Árképzés
Jövedelmezőség
Készletgazdálodás
Elszámoltatás
Általános élelmiszerismeret
Táplálkozás ismeret
Környezetvédelmi ismeretek
Fogyasztóvédelem
Élelmiszerek csoportjai I.
Élelniszerek csoportjai II.
Élelmiszerek csoportjai III.
Élelmiszerek csoportjai IV,
Élelmiszerek csoportjai V.
Élelmiszerbiztonságról általában
Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak
Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás
Kémia toxiglógiai élelmiszerbiztonság
Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok
Vendéglátás higiéniája
Vendéglátó üzlet kialakításának
feltételei
Személyi higiénia
Vendéglátó tevékenység folytatásának
követelményei
Szakmai idegen nyelv
Konyhai helyiségek, gépek, eszközök,
berendezések, használati tárgyak

72
8
28

0

72

0

62

0

16
20
30

16
10
10

54
12
2
4
36

36
6
12
8
10
0

36
12

16
16
4
0

54

0

8
28
18

16
16
62

0

0

0

6
24
32
0

0

36

0

0

0

0

0

0

139
8
36
10
15
16
10
18
8
10
8
121
12
2
4
40
19
16
12
16
18
3
6
4
5
18

72
8
28

0

62

0

8
10
14

16
10
10

54
12
2
4
36

0

0

0

0

0

6
8
8
8
62

2
19
13
12
16
16
3
5
4
4
15

0

0

0

134
8
36
10
14
16
10
16
8
8
8
116
12
2
4
38
19
13
12
16
16
3
5
4
4
15

20

10

8

8

4

2

2

2

12

6

5

5

36

0

0

0

72
12

0

0

62
10

0

62
10

12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai

Mértékegységek idegen nyelven
Alapanyagok és azok előkészítése
idegen nyelven
Szakmai technológiák
Receptek fordítása
Konyhai kommunikáció
Ételkészítési ismeretek alapjai
elmélet
A szakács szakma alapozó ismeretei
Technológiai ismeretek
Étel kiegészítők (saláták, salátaöntetek,
köretek, főzelékek, mártások)
Levesek, levesbetétek
Meleg előételek
Sós tésztaételek
Vágóállatokból (sertéshúsból,
borjúhúsból, marhahúsból, bárány-,
birka- és ürühúsból, egyéb háziállatok
húsából (kecske, nyúl) készíthető ételek
Háziszárnyasokból készíthető ételek
Ételkészítési ismeretek alapjai
gyakorlat I.
A szakács szakma alapozó ismeretei
Technológiai ismeretek
Étel kiegészítők (saláták, salátaöntetek,
köretek, főzelékek, mártások)
Levesek, levesbetétek
Meleg előételek
Sós tésztaételek

2

2

2

2

14

14

12

12

8
22
14

8
18
12

8
18
12

8
22
14
162

162

126

12
16

12
16

8
14

8
14

34

34

26

26

20
12
6

20
12
6

16
10
4

16
10
4

48

48

36

36

14

14

12

12

180

0

0

0

252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

0

0

0

0

126

162

19
24

10
15

9
13

9
13

44

35

32

32

34
24
19

25
15
10

22
14
9

22
14
9

12095-16 Ételkészítési ismeretek

Vágóállatokból (sertés-húsból,
borjúhúsból, marhahúsból, bárány-,
birka- és ürühúsból, egyéb házi-állatok
húsából (kecske, nyúl) készíthető ételek
Háziszárnyasokból készíthető ételek
Ételkészítési ismeretek alapjai
gyakorlat II.
Ismerkedés a munkahellyel és
(Balesetvédelmi, tűzvédelmi és
élelmiszerbiztonsági alapoktatások)
Előkészítő és kiegészítő műveletek
Köretek, saláták, főzelékek, mártások
készítése
Levesek, levesbetétek készítése
Meleg előételek, sós tésztaétezlek
Házi állatok húsából készíthető ételek
Ételkészítési ismeretek elmélet
Vadon élő állatok húsából, halakból és
egyéb hidegvérű állatokból készíthető
ételek
Vegetáriánus ételek
Éttermi tészták és egyéb befejező
fogások
Hidegkonyhai készítmények
(ismeretek)
Sajátos étkezési igényeket kiszolgáló
ételek és a szállodai reggeliztetés
Korszerű konyhatechnológiák és azok
alkalmazása
A nemzetközi gasztrokul-túrában
meghatározó szerepet betöltő ételek
Nemzeti, vallási és tájegységi
konyhakultúrák jellemzése és sajátos
ételei

0

0

59

50

45

45

29

20

18

18

0

0

0

72

558

0

0

558

0

630

0

0

630

18

18

35

35

100

100

105

105

110

110

140

140

100
50
180
0

100
50
180
103

100
50
200
0

100
50
200
124

46,5

0

0

124

0

18

18

20

20

6

6

8

8

26

26

28

28

16

16

16

16

6

6

9

9

9

6

12

12

12

8

8

8

9

6

8

8

Kínálattervezés, étlap és étrend
összeállítás és a tömegkommunikációs
információs források felhasználása és
kezelése a szakmai ismeretek
bővítésében

4,5

3

5

5

A konyhai munka tervezésével,
szervezésével és irányításával
kapcsolatos ismeretek és a feldolgozott
ismeretek szintetizálása

12

8

10

10

Ételkészítési ismeretek gyakorlat
Vadon élő állatok húsából, halakból és
egyéb hidegvérű állatokból készíthető
ételek
Vegetáriánus ételek
Éttermi tészták és egyéb befejező
fogások
Hidegkonyhai készítmények
(ismeretek)
Ételek készítése korszerű
technológiával, sajátos igények
kielégítésre.
Szintetizálást biztosító komplex
gyakorlatok

0

0

0

72
72

0

542

614

35

0

0

0

635

635

107

115

115

50

50

50

50

195

195

190

190

90

90
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci
technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot
készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló
felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási
formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes
munka, diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és
működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási,
egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai
(állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.2.
x
mondatszintű kérdésekre
2.3
Tesztfeladat megoldása
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát
végez
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó
gyakran használt egyszerű szavak,
szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok
kitöltése idegen nyelven
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen
nyelven feltett egyszerű kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás
egyszerű mondatokban
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai
irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre
az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre
vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban
történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá
válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a
munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért
eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére,
valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz
reagálni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők
helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen
idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja
fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá
válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket,
illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a
munkahelyi meghallgatás során.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási
képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető
társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által
egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz
alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának
képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv
szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
20 óra
(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása)
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt
a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám
módszer neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.4.
x
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal
1.5.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Levélírás
x
Válaszolás írásban
2.2.
x
mondatszintű kérdésekre
3.
Komplex információk körében
Elemzés készítése
3.1.
x
tapasztalatokról
4.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
4.1.
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos
4.2.
x
helyzetgyakorlat

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11561-16 azonosító számú
Gazdálkodási ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Vendéglátó
gazdálkodás

A 11561-16 azonosító számú Gazdálkodási ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazza a gazdálkodás
összefüggéseit
Felméri az üzletben megjelenő
keresletet és kínálatot
Ételt, italt, cukrászkészítményt, árukat
beáraz
Választékot állít össze, árlapot készít
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez
a raktárból
Elvégzi az áruátvétel és tárolás
szakszerű dokumentálását
Rendelést állít össze
Árut rendel
Árut vesz át
Leltározási feladatot végez
Standol, elszámol a napi bevétellel
Adózással kapcsolatos nyilvántartást
végez
Nyugtát, kézpénzfizetési/átutalási
számlát állít ki
Bizonylatot állít ki
Munkaidő nyilvántartást vezet
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Veszteség számításokat végez
Gazdálkodási számításokat végez
Kiszámítja az ételek tápanyag és
energia tartalmát
Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény
és a költségek alakulását
Értékesítést ösztönző tevékenységet
folytat
Megkülönbözteti a vendéglátó
vállalkozási lehetőségeket és azok
feltételeit
A gazdálkodás alapegységei
A vállalkozás lényege és jellemzői

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

x
x
x

Alkalmazza az üzleti kommunikáció
eszközeit
Vendéglátó szoftvert használ
SZAKMAI ISMERETEK
A gazdálkodás körfolyamatai és elemei
A gazdálkodás piaci szereplői
A piacok csoportosítása
A piac tényezői és azok összefüggései
A piaci verseny
A gazdálkodás alapegységei
A vállalkozások lényege és jellemzői
Gazdálkodás és ügyvitel
Áruszükségleti terv, árufedezet,
beszerzési formák
Raktári készlet kezelése, ellenőrzése
Az áruátvétel szabályai folyamata
Költségelszámolás
Az anyagfelhasználás mérése
Az étlaptervezés formái jelentősége
alapelvei
A vendéglátás tevékenységének
általános feltételei
A vendéglátó tevékenység tárgyi és
személyi feltételei
A munkaadó és a munkavállaló
kapcsolata: munkaszerződés, munkaidő
beosztás, munkabér
Az üzleti gazdálkodás bizonylatai
A gazdálkodás elemei, összefüggései és
eredménye
A vendéglátás gazdasági számításai
A jövedelmezőséggel kapcsolatos
mutatók.
Készletgazdálkodással kapcsolatos
mutatók
Árképzés
Viselkedéskultúra kommunikáció
Az üzleti élet írásbeli formái
A vendéglátás üzletkörei üzlettípusai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Szorgalom, igyekezet

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

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség

x
x
x
x

3. Vendéglátó gazdálkodás tantárgy

139 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

3.1. A tantárgy tanításának célja
A gazdálkodás alapfogalmainak, szervezeti kereteinek és a gazdálkodási tevékenység
megjelenési formáinak megismerése. A munkaviszony, létesítésével és
megszüntetésével, kapcsolatos ismeretek megszerzése. A vendéglátásban
leggyakrabban előforduló vállalkozási formák megismerése. A vendéglátásra jellemző
munkaerő- gazdálkodási feladatok meghatározása. Alapvető adózási ismeretek
elsajátítása. A vendéglátás fő tevékenységeinek, üzletköreinek megismerése.
Alapvető statisztikai, árképzési jövedelmezőségi számítási ismeretek megismerése,
alkalmazása. Termékek és szolgáltatások árának kialakítása, összetételének elemzése.
Vendéglátó üzletek bevételének, kiadásainak, költségeinek, eredményének elemzése.
Optimális készletkialakításhoz szükséges számolási ismeretek elsajátítása. Bevétel,
eredmény, költség, tervezése, elemzése, mutatószámok, viszonyszámok segítségével.
Optimális létszám és bérgazdálkodás megismerése, mutatószámainak alkalmazása
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma kapcsolódik a szakmai modulok méréssel,
anyaggazdálkodással, kínálat összeállítással kapcsolatos területeihez, felhasználva a
közismereti tantárgyakban elsajátított általános kommunikációs és matematikai és
társadalomismereti tartalmakat. A tantárgy tananyagtartalma felhasználja a
közismeretben elsajátított matematikai alapokat, és kapcsolódik az Általános
élelmiszerismeretek tantárgy témaköreihez
3.3. Témakörök
3.3.1.
A gazdálkodás elemei, a piac
8 óra
A gazdálkodás alapfogalmai
A gazdálkodás körfolyamata, termelési-újratermelési ciklus, a gazdálkodás
összefüggései (szükséglet, igény, termelés, elosztás, csere, a pénz, mint fizetőeszköz kialakulásának rövid áttekintése, fogyasztás)
Szükségletek csoportosítása (fontosság, mennyiség, minőség, stb.)
Nemzetgazdaság fogalma, tagozódása (ág, ágazat, alágazat, szakágazat, szektorok)
A piac fogalma, fajtái (áru, szolgáltatás, pénz, tőke, munkaerő)
A piac történeti áttekintése (tiszta piacgazdaság, tervgazdaság, vegyes piacgazdaság)
A piac tényezői és azok kapcsolata (kereslet – kínálat – ár)
A piaci verseny feltételei, területei, korunk piaci helyzete
3.3.2.
A vendéglátó alapismeretek
36 óra
 A vendéglátás fogalma, főtevékenységei:
A vendéglátás fogalma
A vendéglátás helye, szerepe a nemzetgazdaságban
A vendéglátás feladata
A vendéglátás jelentősége (gazdasági, kulturális, társadalmi, politikai)
A vendéglátás fő- és melléktevékenységei:
Beszerzés (árufőcsoportok, vendéglátásban jellemző árurendelési- beszerzési típusok:
szállítási szerződés, cash and carry, árurendelést befolyásoló tényezők: pillanatnyi
készlet, törzskészlet, biztonsági készlet, árak, akciók, szezon, felvett foglalások,

szállítási kondíciók, forgótőke, fizetési feltételek, hűtőlánc) Szerződéskötés,
árurendelés, stb.
Raktározás (áruátvétel kritériumai: mennyiségi, minőségi, értékbeli, számla,
szállítólevél, áruátvétel eszközei pl. mérleg, raktárak típusai: szárazáru, földesáru, hús,
hal, tojás, szakosított tárolás, FIFO elv, raktárak kialakításának szabályai, helyiségek
kapcsolatai, útvonalak)
Termelés (áruvételezés szabályai, vételezési ív, vételezés szempontjai: pillanatnyi
készlet, várt forgalom, szakosított előkészítés: zöldség, hús, hal, tojás, termelés
helyiségei: konyhák típusai)
Értékesítés (választékközlés eszközei: étlap, itallap, árlap, ártájékoztatás, rendelés
folyamata, hidegen – melegen tartás, értékesítési rendszerek: kiszolgálás, felszolgálás,
önkiszolgálás)
Szolgáltatás (szolgáltatás fogalma, vendéglátás jellemző szolgáltatásai)
Mellékfolyamatok (mosogatás: fehér, fekete, hulladékkezelés: veszélyes hulladékok,
stb.)
 Vendéglátás tárgyi feltételei:
Vendéglátás üzemei, üzletei (termelőüzemek tevékenysége, üzem, üzlet, üzlethálózat
fogalma)
Üzletkörök (melegkonyhás vendéglátóhelyek, cukrászdák, italüzletek, zenés
szórakozóhelyek)
Üzlettípusok jellemzői (elhelyezkedés, kialakítás, berendezés, választék,
befogadóképesség, vendégkör, árak, szolgáltatások)
A vendéglátás tárgyi feltételei (üzem, üzlet, termelés és értékesítés helyiségei,
berendezései)
 Vendéglátás személyi feltételei:
A vendéglátás személyi feltételei (termelés, értékesítés, szolgáltatás munkakörei) és
munkaügyi ismeretek
Munkáltató és munkavállaló kapcsolata (munkaszerződés fogalma, tartalma,
jellemzői) Munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei
Munkaköri leírás célja, tartalma
Munka Törvénykönyve és a Kollektív szerződés célja, főbb tartalmi elemei
Munkaerő- és létszámgazdálkodás célja, tartalma (állományi-, dolgozói-, átlaglétszám,
fluktuáció, termelékenység, átlagbér)
Munkaidő beosztási formák (azonos időben, osztott, törzsidő, rugalmas)
Bérezési formák (minimálbér, alapbér, jutalék, prémium, órabér, béren kívüli juttatási
formák)
Munkaidő beosztás, szabadságolás dokumentumai
 A vendéglátásban jellemző vállalkozási formák:
A gazdálkodás alapegységei, alapfogalmai (állam, gazdálkodó szervezetek, háztartás)
Vállalkozási formák, típusok (egyéni és társas vállalkozások, KKT, BT, KFT, RT)
Vendéglátásra jellemző vállalkozási típusok jellemzői (egyéni, BT, KFT alapítása,
alapításának feltételei, dokumentumai, tagjai, tagok felelőssége, tagok jogai,
vállalkozások vagyona, megszűntetési módjai, belső és külső ellenőrzése, NAV)
3.3.3.
Adózási ismeretek
10 óra
Adó fogalma, adó alanya, tárgya, adózás alapelvei, funkciói
Adók csoportosítása, főbb adófajták jellemzői (SZJA, jövedéki adó, osztalékadó,
nyereségadó, helyi adók, ÁFA)
A témakör részletes kifejtése

3.3.4.
Ügyvitel a vendéglátásban
15 óra
Bizonylatok típusai, szigorú számadású bizonylatok jellemzői
Ügyvitel fogalma, gazdasági esemény és bizonylatolás
Nyomtatványok felismerése, kitöltése, alkalmazása, tartalmának ismerete
(készpénzfizetési számla, nyugta, átutalási számla, felvásárlási jegy, standív, étkezési
utalványok, vásárlók könyve, stb.)
Készletgazdálkodás a vendéglátásban: a készletgazdálkodás fogalmai (nyitókészlet,
készletnövekedés, készletcsökkenés, értékesítésen kívüli készletcsökkenés,
zárókészlet, átlagkészlet, forgási sebesség) bizonylatainak típusai, kitöltése
(szállítólevél, számla, bevételezési-kiadási bizonylat, vételezési jegy, selejtezési ív)
Leltározás: áruátvétel, bevételezés, készletnyilvántartás, leltározás módjai
(elszámoltató, lecsapó, átadó-átvevő, vagyonmegállapító) folyamata, bizonylatainak
ismerete, kitöltése (leltárív, leltárjegyzőkönyv), standolás
Írásbeli kommunikáció (üzleti / hivatalos levél, önéletrajz, névjegykártya…)
Vendéglátó ipari kommunikáció és viselkedés kultúra
Modern kommunikációs csatornák szerepe, előnye-hátránya, használatának szabályai
(e-mail, fax, SMS, MMS, üzenetrögzítő…)
3.3.5.
Alap-, tömeg- és veszteségszámítás
Százalékszámítás, kerekítés szabályai
Mértékegység átváltások
Tömegszámítás
Energia- és tápérték táblázat
Anyaghányad-számítás
Veszteség- és tömegnövekedés számítás

16 óra

3.3.6.
Viszonyszámok
Bázis- és láncviszonyszám
Százalékszámítás kerekítés szabályai
Megoszlási viszonyszám

10 óra

3.3.7.
Árképzés
18 óra
Árkialakítás szempontjai
Áruk és szolgáltatások árának kialakítása, sajátosságai, felépítése (bruttó és nettó ár
ÁFA, beszerzési ár, árrés, haszonkulcs)
ÁFA számítás
Árképzés, árkialakítás
Árengedmény- és felárszámítás
Ár és bevételelemzés (árrés-szint, anyagfelhasználási-szint, haszonkulcs
3.3.8.
Jövedelmezőség
8 óra
A költség fogalma, fajtái és azok csoportosítása (nemek szerint, bevételhez való
viszonya szerint, elszámolhatóság szerint)
Költséggazdálkodás, költségelemzés (költségszint)
Az eredmény fogalma (nyereség, veszteség, null szaldó / fedezeti pont)
Az eredmény-kimutatás menete, jövedelmezőségi tábla készítése, az adózott és az
adózatlan eredmény kiszámítása
Az eredmény elemzése (eredményszint)
3.3.9.

Készletgazdálkodás

10 óra

Átlagkészlet számítási módok, azok alkalmazása (számtani átlag, súlyozott átlag,
kronologikus átlag)
Áruforgalmi mérlegsor alkalmazása
Készletgazdálkodási mutatószámok alkalmazása (forgási sebesség napokban és
fordulatokban
3.3.10.
Elszámoltatás
Leltárhiány, többlet értelmezése
Normalizált hiány, készen tartási veszteség értelmezése
Raktár elszámoltatása
Termelés elszámoltatása
Értékesítés elszámoltatása

8 óra

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
Magyarázat
x
2.
Kiselőadás
x
3.
Megbeszélés
x
4.
Szemléltetés
x
5.
Házi feladat
x
3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
1.4.
x
rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Írásos elemzések
x

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
4.
4.1.

készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli
x
beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
11518-16 azonosító számú
Élelmiszerismeret
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Általános
élelmiszerismeret

A 11518-16 azonosító számú Élelmiszerismeret megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a korszerű életmódhoz
kötődő sajátosságokat
Alkalmazza az élelmiszerkutatások
eredményeit
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve
minőség-megőrzési időket és az áruk
minőségét
Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat
Megtanulja az élelmiszerek
táplálkozástani ismereteit
Termékkészítésnél és értékestésnél
alkalmazza a legfontosabb fehérje
forrásokat
Termékkészítésnél és értékestésnél
alkalmazza a legfontosabb szénhidrát
forrásokat
Termékkészítésnél és értékesítésnél
alkalmazza az élelmiszerekben
található zsírokat, lipideket
Alkalmazza a vitaminokról és ásványi
sókról megtanult fogalmakat
Tudatos környezetvédelmi
tevékenységet folytat
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Megkülönbözteti az alapvető
élelmiszereket és élvezeti cikkeket
Édes, sós és savanyú íz kialakításánál
felhasználja az ízesítőanyagok
tulajdonságait
Tulajdonságaik és felhasználásuk
alapján megkülönbözteti a fűszereket
Megkülönbözteti a tejkészítményektől
a növényi eredetű termékeket
Termékkészítésnél, és értékesítésnél
felhasználja a sajtok érleléséről
állagáról tanult ismereteket

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Termékkészítésnél felhasználja a tojás
összetételéről, technológiai szerepéről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a malomipari termékekről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a száraztésztákról
megtanult ismereteket
Termékkészítésnél alkalmazza a
természetes és mesterséges
édesítőszerekről megtanult ismereteket
Alkalmazza a növényi és állati eredetű
zsiradékokról megtanult ismereteket
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
a vágóállatokat és a húsrészeket
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
a húsipari termékeket
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
és csoportosítja a házi szárnyasokat
Tanultak alapján megkülönbözteti az
édesvízi, tengeri és egyéb hidegvérű
állatokat
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti
az étkezési vadakat és vadszárnyasokat
Idényjelleg szerint rendszerezi a
zöldségeket és gyümölcsöket
Táplálkozástani összetételük alapján
rangsorolja a zöldségeket, gombákat és
a gyümölcsöket
Alkalmazza az édesipari termékekről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a kávé és tea
hatóanyagairól, előállításáról
felhasználásáról megtanult ismereteket
Alkalmazza az alkoholtartalmú és
alkoholmentes italokról megtanult
ismereteket
SZAKMAI ISMERETEK
Táplálkozástani ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Fogyasztóvédelmi ismeretek
Alapízesítést befolyásoló anyagok
Fűszerek
Tej, tejtermékek
Tojás
Malomipari termékek, sütőipari
termékek, tészták
Természetes édesítőszerek
Zsiradékok

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

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hús, húsipari termékek, baromfifélék,
halak, hidegvérűek, vadak
Zöldségek
Gombák csoportjai
Gyümölcsök
Édesipari termékek, Koffein tartalmú
élelmiszerek
Alkohol tartalmú italok, alkoholmentes
italok
Adalékanyagok, kényelmi anyagok,
mesterséges édesítőszerek
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott
szövegmegértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Felelősségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás

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

4. Általános élelmiszerismeret tantárgy

121 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

4.1. A tantárgy tanításának célja
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak
megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A tanulók
megtanulják az emésztés folyamatát. A minden napi tevékenysége során használni
tudják az emberiség tápanyag és energia szükségletének megtanult szabályait.
Képes lesz értékelni az élelmiszereket. Az élelmiszerismeret tantárgy célja a
vendéglátásban felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok
konyhatechnológiai szerepének és fontosságának megismerése, a felhasználás
lehetőségeinek az elsajátítása
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül. A szakmai ismeretek tantárgyban technológiai
alapismeretek témakörhöz kapcsolódik a tartalom.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Táplálkozási ismeretek
12 óra
Táplálkozás jelentősége:
Élelmiszerek összetevői víz és szárazanyagok (alaptápanyagok, védőtápanyagok,
járulékos anyagok, ballasztanyagok) jellemzése
Emésztés, tápanyag felszívódás
Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete
Élelmiszerek tápértékének megőrzése:
Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra
Az élelmiszerek előkészítése folyamán bekövetkező változások
Az élelmiszerek elkészítése folyamán bekövetkező változások
Befejező műveletek
Élelmiszerek tartósítása: Fizikai-, fizika-kémiai-, kémiai tartósítási eljárások
4.3.2.
Környezetvédelmi ismeretek
Vizek védelme
Környezeti elemek védelme
Veszélyes hulladék
Zajvédelem

2 óra

4.3.3.
Fogyasztóvédelem
4 óra
Fogyasztók egészségének és biztonságának védelme
Fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme
Fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása
Jogorvoslathoz és kárigényhez, érvényesítéséhez való jog
Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel
Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek
Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek
Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek
Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének
szabályai

Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése
Jegyzőkönyv kitöltése
Válaszadás határideje a bejegyzésre
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama
4.3.4.
Élelmiszerek csoportjai I
40 óra
Alap ízeket befolyásoló anyagok:
Édes, sós és savanyú ízt adó anyagok:
Természetes édesítőszerek (répacukor, gyümölcscukor, malátacukor, tejcukor,
dextróz, invertcukor, keményítőszörp, izoszörp, méz és cukoralkoholok) édesítőereje
jellemzése, felhasználása. A cukrok technológiai hatása. Cukor szirupok sűrűségének
mérése
Só jellemzése felhasználása
Ecetek jellemzése felhasználása (ecet esszencia, fűszerezett ecetek,
gyümölcs ecetek, balzsamecetek)
Fűszerek:
Fűszerek jellemzése, fűszercsoportok termések, magvak, virágok- virágrészek,
levelek, héjrészek, gyökerek-gyökérrészek, fűszerkeverékek jellemzése, fajtái,
felhasználása
Tej és termékeinek:
A tejtermékek megnevezésének védelmében hozott élelmiszer rendelet értelmezése
A tej, tejkészítmények,(savanyított, dúsított, ízesített, tartósított) tejtermékek
(túrófélék, sajtok) jellemzése, tárolása felhasználása.
Tej és termékeinek érzékszervi vizsgálata
Tojás:
Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása.
Tojás minősítése, tárolása, tartósított termékei
Tojás érzékszervi vizsgálata
Malomipari termékek:
Malomipari termékek alapanyagai, lisztek fajtái lisztek minőségét meghatározó
tényezők
Lisztek érzékszervi vizsgálata szín, szag íz, és sikérvizsgálata
Keményítők, darák, hántolt, pelyhesített, puffasztott, és egyéb termékek jellemzése
Sütőipari termékek jellemzése: kenyerek, péksütemények, morzsák jellemzése
Száraztészták: csoportosítása, jelentősége a táplálkozásban
Zsiradékok:
Állati eredetű zsiradékok
(vaj sertészsír, baromfizsír háj, tepertő, állati eredetű olajak) jellemzése felhasználása
Növényi eredetű zsiradékok
(kakaóvaj, étkezési olajak, margarinok, keményített zsiradékok) jellemzése,
felhasználása. Zsiradékok érzékszervi vizsgálata
4.3.5.
Élelmiszerek csoportjai II.
19 óra
Hús húsipari termékek
Húst szolgáltató állatok, húsok összetétele táplálkozás élettani jelentősége, érése, a
hús minőségét meghatározó tényezők, különböző húsainak és belsőségeinek
jellemzése
Húsipari termékek nyersanyagai, húsfeldolgozás műveletei, töltelékes áruk (gyorsan
romló termékek, tartós termékek) darabos készítmények jellemzése felhasználása.

Baromfiipari termékek, vágott baromfik, libamáj jellemzése tárolása
Vadak jellemzése:
Nagyvadak és apróvadak csoportjai vadhús összetétele, tulajdonságai, kezelése
tárolása felhasználása
Halak és hidegvérűek jellemzése:
Halak összetétele táplálkozás élettani jelentősége, csoportjai felhasználása tárolása
Egyéb hidegvérűállatok fajtái, felhasználása.
4.3.6.
Élelmiszerek csoportjai III.
16 óra
Zöldségek:
Zöldségek átlagos összetétele
Burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, hüvelyes zöldségek, hagymafélék,
gyökérzöldségek, levélzöldségek, gombák egyéb zöldségek fajtái jellemzése
felhasználása
Gombák: termesztett gombák és vadon termő gombák fajtái és felhasználása
Gyümölcsök:
Hazai gyümölcsök almatermésűek, csonthéjasok, bogyótermésűek, kabakosok,
száraztermésűek fajtái jellemzése felhasználása
Déli gyümölcsök, friss és szárított déligyümölcsök fajtái jellemzése felhasználása
Friss, lédús, és száraz termésű gyümölcsök kémiai összetétele
Gyümölcsök táplálkozás élettani jelentősége
4.3.7.
Élelmiszerek csoportjai IV.
12 óra
Édesipari termékek:
Kakaópor előállítása, fajtái, zsiradéktartalma, felhasználása
Csokoládétermékek,(kakaóvaj, kakaómassza, ét-, tej-, fehér csokoládé) előállítása
összetétele felhasználása
Bevonó masszák fajtái, megkülönböztetése összetétel alapján a csokoládétól,
felhasználása
Csokoládé és bevonó massza összehasonlító érzékszervi vizsgálata
Fondán, marcipán, nugát összetétele jellemzése felhasználása
Koffein tartalmú élelmiszerek:
Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, pörkölt kávé kémiai összetétele,
felhasználása
Kávéital extrakt tartalmának meghatározása refraktométerrel
Tea fajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása
4.3.8.
Élelmiszerek csoportjai V.
16 óra
Italok:
Alkoholtartamú italok borok, sörök, szeszesital ipari készítmények jellemzése,
készítése, csoportjai minősége, felhasználása
Pálinka alkoholtartalmának meghatározása szeszfokolóval
Párlatok
Alkoholmentes italok gyümölcs és zöldség levek, szörpök, szénsavas üdítők
jellemzése, készítése, csoportjai, minősége, felhasználása
Adalékanyagok:
Adalékanyagok jellemzése, adagolásának szabályozása, E-szám értelmezése
Mesterséges édesítőszerek fajtái, édesítő hatása, tápértéke energiatartalma
felhasználása a diétás termékeknél

Színezőanyagok, térfogatnövelő szerek, savanyító szerek, mesterséges édesítőszerek
emulgeálószerek, stabilizáló szerek és zselírozó anyagok, tartósítószerek, módosított
keményítők, ízfokozók jellemzői, fajtái felhasználása
Kényelmi anyagok:
Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
Magyarázat
x
2.
Elbeszélés
x
3.
Kiselőadás
x
4.
Megbeszélés
x
5.
Vita
x
6.
Szemléltetés
x
7.
Projekt
x
8.
Kooperatív tanulás
x
9.
Szimuláció
x
10.
Szerepjáték
x
11.
Házi feladat
x
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel

1.5.
1.6.
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.
3.5.

Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk
rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
x
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
x

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

A
11519-16 azonosító számú
Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a diétás szabályokat
Betartja az élelmiszerekre vonatkozó
jogszabályokat
Betartja a kémiai szennyeződésekre
vonatkozó szabályokat
Alkalmazza az élelmiszerekben lévő
allergénekre vonatkozó szabályokat
Betartja és betarttatja a HAACCP
előírásait
Betartja és betarttatja a higiéniai
előírásokat
Megtanulja és alkalmazza a
mikroorganizmusok káros és hasznos
tulajdonságait
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és/vagy
ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági illetve a
minőség-megőrzési időket és az áruk
minőségét
Az előírásoknak megfelelően
alkalmazza a mintavételi szabályokat
Magas fokú személyi higiéniát tart fenn
az élelmiszer forgalmazás során
SZAKMAI ISMERETEK
Élelmiszerek tápértékének megőrzése
Mikroorganizmusok jellemzői
Élelmiszer eredetű megbetegedések
Élelmiszerek tartósítása
Élelmiszer vizsgálat
Kémiai-toxikológiai
élelmiszerbiztonság
Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok
A HACCP élelmiszerbiztonsági
rendszer jogszabályai

Vendéglátás
higiénéje

Élelmiszerbiztons
ág alapjai

A 11519-16 azonosító számú Élelmiszerbiztonsági alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

Személyi higiénia
Nyersanyagok beszerzési, átvételi,
tárolási, előkésztési követelményei
Vendéglátó termékkészítés, tárolás,
szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak
meghatározása
Vendéglátó műhely, konyha, eladótér
higiéniája kritikus pontok ellenőrzése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű hallott szöveg
x
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
x
Felelősségtudat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Problémamegoldás, hibaelhárítás
x

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

5. Élelmiszerbiztonságról általában tantárgy
18 óra
* Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti
oktatás nélkül
5.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulókkal megismertetni az élelmiszerbiztonsági alapfogalmakat,
kialakítani a felelős magatartást, az élelmiszerek feldolgozásánál, tárolásánál és
értékesítésénél.
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak
megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása.
A feldolgozott élelmiszerek forgalomba hozatalának lehetőségei,
feltételeinek elsajátítása
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
5.3. Témakörök
5.3.1.
Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak
3 óra
Élelmiszerlánc, élelmiszerbiztonság
Élelmiszer minőség
Élelmiszer higiénia (hús, tej, tojás, zöldség)
Élelmiszer nyomon követhetőség
Az állam, az élelmiszer-vállalkozó és a fogyasztó felelőssége az élelmiszerbiztonság
megteremtésében
Vállalkozói felelősség
Hatósági felügyelet
Fogyasztói magatartás
Élelmiszerlánc biztonsági stratégia
5.3.2.
Élelmiszer mikrobiológia,tartósítás
6 óra
Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei
Mikroorganizmusok csoportosítása
Mikroorganizmusok szaporodásának környezeti feltételei
Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége. (élesztők, penészek, fehérjebontók)
Szennyeződés
Romlás, romlást okozó mikrobák
Az élelmiszer előállításban közreműködő mikroorganizmusok
Élelmiszer eredetű megbetegedések
Ételmérgezés
Ételfertőzés
Eljárás élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúja esetében
Leggyakoribb élelmiszerrel is terjedő kórokozók
Az élelmiszerek romlása
A tartósítás fogalma
Az élelmiszer-tartósítás fizikai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás, fizika-kémiai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás kémiai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás biológiai módszerei

5.3.3.
Kémiai-toxikológiai élelmiszerbiztonság.
4 óra
Kémiai szennyezőkre vonatkozó szabályozásról
Kémiai szennyezők az élelmiszerekben
Állatgyógyászati szermaradékok
Peszticid maradékok
Környezeti szennyezők – toxikus nehézfémek- poliklórozott
szerves vegyületek-(dioxinok, poliklórozottbifenilek)
Technológiai eredetű szennyezők (PAH-ok, Nitrózaminok, Transz-zsírsavak)
Zsírban, olajban sütés szabályai
Csomagoló anyagok
Élelmiszerrel érintkező felületek
Biológiai eredetű szennyezők – Mikotoxinok
Tengeri és édesvízi biotoxinok
Hisztamin
Adalékanyagok felhasználásának jelentősége és szabályozása, adalékanyag csoportok
Élelmiszerekben természetes módon előforduló méreganyagok
Mérgező gombák, vadon termő gomba felhasználása a vendéglátásban
Mérgező állatok,
Mérgező növények
5.3.4.
Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok.
5 óra
A jogszabályok célja, rendszere, hierarchiája
Élelmiszer-előállításra és forgalmazásra vonatkozó jogszabályok
A GHP helye és szerepe a szabályozásban
Termékspecifikus szabályok: Magyar Élelmiszerkönyv
A fogyasztók tájékoztatásáról szóló jogszabályok; Allergének a vendéglátásban;
Húsok származási helye
Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra és adalékanyagokra vonatkozó
jogszabályok (határértékek)
Speciális területekre vonatkozó jogszabályok
Vendéglátás és közétkeztetés
Ételmérgezés, ételfertőzés
Kártevőirtás, biocid termékek, egészségügyi nyilatkozat
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
Magyarázat
x
2.
Elbeszélés
x

3.
Kiselőadás
x
4.
Megbeszélés
x
5.
Vita
x
6.
Szemléltetés
x
7.
Projekt
x
8.
Kooperatív tanulás
x
9.
Szimuláció
x
10.
Házi feladat
x
5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási
módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
2.1.
x
készítése
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.7.
x
ismertetése szóban
3.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
3.1.
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

3.2.
3.3.
3.4.

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
6. Vendéglátás higiénéje tantárgy

18 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

6.1. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátó üzlet kialakításának és üzemeltetésének követelményei
és a működéssel kapcsolatos HACCP szabályok elméleti hátterének megismertetése, a
tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. A tanulók megtanulják és tudatosan használják
a korszerű személyi higiénia minden előírását a munkahelyükön és a minden napi
életben. Nincs előtanulmányi követelmény
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül
6.3. Témakörök
6.3.1.
Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei
10 óra
Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei
Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz, szennyvízelvezetés követelményei
A helyiségek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett övezetek,
kereszteződésének tilalma
Bejáratok kialakításának követelményei
Raktárak kialakításának követelményei
Előkészítő helyiségek kialakításának követelményei
Konyhák, műhelyek kialakításának követelményei
Mosogatók kialakításának követelményei
Vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei
6.3.2.
Személyi higiénia
2 óra
Személyi higiénia
Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv, érvényes orvosi
alkalmassági vizsgálat igazolása
Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei
Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek
Jelentősége az élelmiszerbiztonságban
Személyi és tárgyi feltételek
A kéz ápolása, tisztán tartása, a dolgozó helyes magatartása
Védőruha, munkaruha használata, tisztítása
Betegségek, sérülések
Egészségügyi alkalmasság

Látogatók, karbantartók
Helyes magatartás az élelmiszerkészítés, és tálalás során
6.3.3.
Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei
A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei
Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei
Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai
Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai

6 óra

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, laboratórium
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
Magyarázat
x
2.
Elbeszélés
x
3.
Kiselőadás
x
4.
Megbeszélés
x
5.
Vita
x
6.
Szemléltetés
x
7.
Projekt
x
8.
Kooperatív tanulás
x
9.
Szerepjáték
x
10.
Házi feladat
x
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási
módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
x
feldolgozása

jegyzeteléssel
1.5.
1.6.
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.

Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
x
készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
x
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
x

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

A
12096-16 azonosító számú
Szakács szakmai idegen nyelv
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Szakács szakmai
idegen nyelv

A 12096-16 azonosító számú Szakács szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven kommunikál
munkatársaival
Alkalmazza az üzleti helyiségekkel,
konyhákkal, azok gépeivel,
eszközeivel, felszereléseivel, az ott
használt kéziszerszámokkal kapcsolatos
idegen nyelvű kifejezéseket
Idegen nyelven használja a
mértékegységeket, azok átváltásait
Idegen nyelven kommunikál az
élelmiszerekről, azok előkészítésével
kapcsolatos műveletekről
Recepteket fordít és értelmez
A gyakorlati munka során idegen
nyelven utasítást ad és fogad, valamint
beszámol feladatairól, tevékenységéről
SZAKMAI ISMERETEK
Szakmai idegen nyelvű kommunikáció
(olvasás, írás, fordítás, értelmezés)
Idegen nyelvű szakmai kommunikáció
a munkatársakkal, a beszállítókkal,
vendégekkel
Konyhai helyiségek, eszközök, elő- és
elkészítő valamint befejező műveletek
szakkifejezéseinek szakszerű
alkalmazása idegen nyelven
Mértékegységek idegen nyelvű
ismerete
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg
megértése
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg
megértése
Idegen nyelvű feliratok értelmezése,
megértése számítógépen
Mértékegységek használata idegen
nyelven

Technológiai kifejezések értő
használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Igényesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Együttműködő képesség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés

7. Szakács szakmai idegen nyelv tantárgy
72 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással
7.1. A tantárgy tanításának célja
A szakács munkakörben végzett tevékenységekhez használt szakmai szókincs elsajátítása,
alkalmazása. A szakmai tartalmú idegen nyelvű írásbeli, olvasásbeli és szóbeli kommunikáció
megalapozása.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma a közismereti nyelvtanításban elsajátított ismeretekre épül és
kapcsolódik a szakács szakmai modulok és az élelmiszerismeretek modul tartalmaihoz.
7.3. Témakörök
7.3.1.
Az üzleti helyiségek, a konyhai gépek, eszközök, berendezések, használati
tárgyak
12 óra
Szakmai technológiák
A konyha és kapcsolódó helyiségeinek leírása, funkciói az egyes helyiségekben végzett
tevékenységek
A különböző helyiségekben alkalmazott gépek, eszközök, berendezések, kézi szerszámok,
egyéb használati tárgyak és azok alkalmazása
7.3.2.
Mértékegységek idegen nyelven
A szakács szakmai tevékenysége során alkalmazott mértékegységek, azok átváltásai,
alkalmazásai az adott idegen nyelv területén megszokottak szerint.
A mérésesekhez használt eszközök
7.3.3.
Alapanyagok és azok előkészítése
Növényi eredetű élelmiszerek és azok előkészítése
Állati eredetű élelmiszerek és azok előkészítése
Gombák és előkészítésük
Fűszerek és ízesítők és azok előkészítése, alkalmazása

2 óra

14 óra

7.3.4.
Szakmai technológiák
8 óra
Az ételkészítés elkészítő- és elkészítést kiegészítő műveletei és azok alkalmazása
Hőkezelési eljárások (sütési módok, pirítás, párolás, főzési módok, gőzülések, új technológiai
eljárások), hideg úron való elkészítés műveletei
Sűrítések, dúsítások, ízesítések, fűszerezések egyéb kiegészítő műveletek
Az ételkészítést követő eljárások: készen tartás, tálalás, díszítés
7.3.5.
Receptek fordítása
22 óra
Minden ételcsoporthoz tartozó receptek fordítása autentikus szakanyag felhasználásával.
7.3.6.
Konyhai kommunikáció
A szakács szakmai tevékenységekkel összefüggő napi kommunikációs feladatok
Feladatok kiadása, értelmezése
Tevékenységek leírása, elmondása
Kollegák közötti mindennapos kommunikációs tartalmak

14 óra

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
x
magyarázat
2.
x
elbeszélés
3.
kiselőadás
x
4.
megbeszélés
x
x
5.
vita
x
6.
szemléltetés
x
7.
projekt
x
8.
kooperatív tanulás
x
9.
szimuláció
x
10.
házi feladat
x
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Írásos elemzések
x

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4..4.
4.5.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

készítése
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Zx
rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés
eseményről kérdéssor
x
alapján
Esemény helyszíni
értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli
beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk
rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.

Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer
megfigyelése adott
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák
szimulálása és
x
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
x
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák
x
végzése
Technológiai minták
x
elemzése

x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

A
12094-16 azonosító számú
Ételkészítési ismeretek alapjai
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Ételkészítési
ismeretek alapjai
elmélet
Ételkészítési
ismeretek alapjai
gyakorlat
Ételkészítési
ismeretek alapjai
üzemi gyakorlat

A 12094-16 azonosító számú Ételkészítési ismeretek alapjai megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazza a raktározás szabályait
Elvégzi az egyéni előkészületeit
Előkészíti a tevékenységéhez szükséges
munkaterületet, gépeket,
berendezéseket, eszközöket,
kéziszerszámokat, anyagokat,
gondoskodik a tisztántartásukról
Alkalmazza a konyhai
munkafolyamatok felépítését
Az egyéni munkavégzést megtervezi,
megszervezi
Munkavégzésében együttműködik
társaival
Tudja alkalmazni az elkészítésre kerülő
ételek alapanyagainak kiméréséhez a
súly- és az űrmértékeket
Nyers és feldolgozott élelmiszereket
készít elő további felhasználásra: húst,
halat, zöldség- és gyümölcsféléket,
gombát, tojást, malomipari termékeket
Ételkészítési alap-, kiegészítő- és
befejező műveleteket végez
Étel kiegészítőként kínált salátákat,
önteteket készít, tálal
Főzelékeket készít, tálal
Köreteket készít, tálal
Hideg és meleg mártásokat készít, tálal
Leveseket és betéteit készíti és tálalja
Meleg előételeket készít, tálal
Sós tésztaételeket készít, tálal
Vágóállatok húsrészeiből ételeket
készít, tálal
Házi szárnyasok felhasználásával
ételeket készít, tálal
Ételeket jellegüknek megfelelően
készen tart
Gondoskodik a maradványok
tárolásáról, kezeléséről

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szükség szerint mosogat
Rendet, tisztaságot tart környezetében
Betartja az élelmiszerbiztonsági
elvárásokat
Belartja a balesetvédelmi, a
munkavédelmi és a tűzrendészeti
x
szabályokat
SZAKMAI ISMERETEK
Konyhai gépek, berendezések,
eszközök, kéziszerszámok
rendeltetésszerű, szakszerű használata
Súly- és űrmértékek alkalmazása
Ételkészítés alap-, kiegészítő- és
befejező műveletei
Húsrészek (vágóállatok, házi
szárnyasok) felismerése, húsok
előkészítése
Növényi eredető élelmiszerek és
gombák felismerése és előkészítése
Étel kiegészítő saláták és öntetek
x
Főzelékek és feltétek
x
Köretek
x
Hideg és meleg mártások
x
Levesek és levesbetétek
x
Meleg előételek
x
Sós tésztaételek
x
Vágóállatok húsrészeiből készíthető
x
ételek
Házi szárnyasok felhasználásával
x
készíthető ételek
Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
x
A konyha és kapcsolódó helyiségeinek
higiéniai, tűzrendészeti és
x
munkavédelmi szabályai
Munkahelyi és személyi higiénia
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai tartalmú hallott szöveg
x
megértése
Írott szakmai szöveg olvasása,
x
megértése
Szakmai tartalmú beszédkészség
x
Szakmai szövegek olvasható kézírása
x
Elemi számolási készség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Állóképesség
Koordinált motorikus mozgás
Szakmai alázat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság
x
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x

x
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Együttműködés
x
Konfliktuskezelő képesség
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Áttekintő képesség
x
Egyszerű munkafolyamatok szervező
x
képesség
Kommunikációs képesség
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

8. Ételkészítési ismeretek alapjai elmélet tantárgy
162 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással
8.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulóknak meg kell ismerniük, illetve el kell sajátítaniuk:
 Az ételkészítéssel kapcsolatos helyiségeknek, azok kialakításának,
berendezéseinek, eszközeinek, az alkalmazott kéziszerszámoknak és azok
alkalmazásának, használatának alapismereteit.
 Az ételek készítéséhez felhasznált élelmiszereket és azok előkészítését.
 Az elkészítéshez szükséges elkészítő-, és az elkészítést kiegészítő technológiai
műveleteket
 Az ételek hőn tartásának, tálalásának és díszítésének alapjait és követelményeit.
 Az élelmiszerbiztonsági követelményeknek eleget tevő tevékenykedés
szabályait.
 A tantárgy témaköreihez tartozó típusételek készítését
Ki kell, hogy alakuljanak a tanulókban azok a személyiségjegyek, amelyek a vendég
szolgálatát, az anyagok, az eszközök és a munkatársak ismeretét és tiszteletét helyezi
előtérbe. Erősítik azt a szemléletüket és akaratukat, hogy a színvonalas munkavégzés
elképzelhetetlen megfelelő munkakultúrával, amelynek része a technológiai fegyelem,
az alázat, az élelmiszerbiztonság kiemelt kezelése.
Fejlődjenek azok a képességek (gondolkodás, absztrahálás, rendszerezés,
lényegkiemelés,
összefüggéslátás,
kommunikáció,
önelemzés,
önértékelés,
tevékenységszervezés, együttműködés stb.) amelyek nélkülözhetetlenek az ismeretek
feldolgozásához, befogadásához és felhasználásához.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Élelmiszerismeretek
Gazdálkodási ismeretek
Élelmiszerbiztonsági ismeretek
Szakmai idegen nyelv
8.3. Témakörök
8.3.1.
A szakács szakma alapozó ismeretei

12 óra

27.3.1.1 Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, higiéniai- élelmiszerbiztonsági- és
környezetvédelmi alapismeretek
A szakáccsal és a tevékenyégével kapcsolatos alapvető elvárások
Munkavédelmi előírások a szakács szakmában.
Balesetvédelmi előírások szakács szakmában.
Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban.
Higiéniai előírások (a személy, az öltözék, a helyiségek, a gépek, a berendezések és
a használati tárgyak higiéniája)
Környezetvédelem a szakács szakma gyakorlatában
Az élelmiszerbiztonság alapjai
27.3.1.2 A konyhák és a kapcsolódó helyiségek kialakítása, gépei, berendezési,
felszerelései és azok alkalmazási területei.

Gazdasági bejárat, átvevő helyiségek, raktárak, előkészítő helyiségek, konyhák,
kiegészítő helyiségek
8.3.2.
Technológiai alapismeretek
16 óra
Az ételkészítés munkafolyamata
A nyers és feldolgozott élelmiszerek rendszerezése, kiválasztása
A zöldség és gyümölcsfélék fajtáinak szezonális áttekintése, rendszerezése
A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése
Gombák rendszerezése és előkészítésük
Malomipari termékek és előkészítésük
Állati eredetű élelmiszerek rendszerezése és előkészítése
Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú
hőkezelés, füstölés
Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési-, dúsítási-, bundázási eljárások, alaplevek,
kivonatok, fűszerezés, ízesítés
Befejező műveletek: hőn tartás, adagolás, tálalás, díszítés
8.3.3.
Étel kiegészítők
34 óra
Saláták, salátaöntetek
(Étel kiegészítőként kínált saláták)
Nyers-, főzéssel készített- és tartósított saláták
Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék-, paradicsom-, majonéz-,
vajmártás-, gyümölcs alapú öntetek
Salátabár összeállítása
A csírák szerepe, készítése és kínálása
Köretek
Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek.
Főzéssel-, sütéssel-, pirítással-, főzéssel-sütéssel, párolással készíthető
burgonyaköretek
Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek.
Főzéssel, gőzöléssel, sütéssel, pirítással, párolással és gőzöléssel készíthető
tésztaköretek.
Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek.
Vegyes köretek.
Főzelékek
Hagyományos és alternatív módon sűrített főzelékek
Mártások, pecsenyelevek
Meleg mártások:
Egyszerű meleg mártások
Gyümölcsmártások
Fehér mártások (tej- és bársonyos alap- és alapú mártások)
Vajmártások (felvert mártások)
Barnamártások
Pecsenyelevek
Csatnik

Hideg mártások:
Majonéz alapú mártások
Vinaigretta alapú mártások
Egyéb hideg mártások
Zománc mártások
8.3.4.

Levesek, levesbetétek
Híglevesek:
Hús és csontlevesek
Erőlevesek
Magyaros híglevesek
Összetett híglevesek
Egyéb híglevesek
Híglevesek betétei
Sűrített levesek:
Egyszerű sűrített levesek
Pürélevesek
Krémlevesek
Hideg és meleg eljárással készített gyümölcslevesek
Összetett sűrített levesek
Alternatív módon sűrített levesek
Nyáklevesek
Sűrített levesek betétei

20 óra

8.3.5.
Meleg előételek
12 óra
Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, töltött
előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények)
Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart tojások,
tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás, töltött tojás)
Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg előételek,
sós omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt tésztákból készíthető meleg
előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, fánkok, tekercsek, rétesek)
Rizottók
Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, egyéb
készítmények)
Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott előételek,
ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények)
8.3.6.
Sós tésztaételek
Egyszerű gyúrt és száraz tésztákból készíthető sós tésztaételek
Kevert tésztából készíthető sós tésztaételek
Élesztős tésztából készíthető sós tésztaételek
8.3.7.
Vágóállatokból készíthető ételek
Sertéshúsból készíthető ételek
Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek
Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek
Párolással készíthető sertéshús ételek
Főzéssel készíthető sertéshús ételek
Füstölt sertéshúsok

6 óra

48 óra/36 óra

Disznótoros ételek
Belsőségekből készíthető sertéshús ételek
Borjúhúsból készíthető ételek
Egészben sütéssel készíthető borjúhús ételek
Frissen sütéssel készíthető borjúhús ételek
Párolással készíthető borjúhús ételek
Főzéssel készíthető borjúhús ételek
Belsőségekből készíthető borjúhús ételek
Marhahúsból készíthető ételek
Egészben sütéssel készíthető bélszín és hátszín ételek
Frissen sütéssel készíthető bélszín és hátszín ételek
Párolással készíthető marhahús ételek
Főzéssel készíthető marhahús ételek
Belsőségekből készíthető marhahús ételek
Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek
Egészben és frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek
Párolással készíthető bárány-, birka- és ürühús ételek
Főzéssel készíthető bárány és ürühús ételek
Egyéb háziállatok húsából készíthető ételek
Kecskéből és házinyúlból sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek
8.3.8.
Házi szárnyasok húsából készíthető ételek8
14 óra
Csirkéből és jércéből sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek
Pulykából sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek
Kacsából sütéssel és párolással készíthető ételek
Libából sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek
Galambból és gyöngyikéből sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
előadás
x
3.
megbeszélés
x
x
önálló
4.
x
ismeretfeldolgozás
5.
vita
x
x

6.
kiselőadás
x
7.
szemléltetés
x
8.
projekt
x
9.
kooperatív tanulás
x
10.
munkaterv készítés
x
x
x
8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
2.1.
x
készítése
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.7.
x
x
ismertetése szóban
8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
9. Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat I. tantárgy

180 óra

* Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti
oktatás nélkül
9.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulóknak a tantárgy témaköreihez tartozó típusételek készítésével meg kell
ismerniük és gyakorolniuk kell:
 a gyakorlati munkavégzésre való egyéni előkészületeket és az ételek készítésére
való tudatos felkészülést,
 a tervszerű, szakszerű és higiénikus munkavégzést
 azokat a mozdulatokat, amelyek szükségesek az egyes ételek készítése során
elvégzendő műveletek elvégzéséhez,
 az élelmiszerek szakszerű és takarékos felhasználását,
 az elő- és elkészítő műveletek szakszerű végzését,
 a szakszerű készen tartást, tálalást és díszítést,
 az egyéni és a társas munkavégzést,
 a tudatos kóstolást, ételelemzést, értékelést,
 a konyhai kiegészítő tevékenységek (takarítás, mosogatás, ételmaradvány és
hulladékkezelés) szakszerű végzését,
 tevékenységük elemzését értékelését.
Ki kell, hogy alakuljanak a tanulókban azok a személyiségjegyek, amelyek a vendég
szolgálatát, az anyagok, az eszközök és a munkatársak ismeretét és tiszteletét helyezi
előtérbe. Erősítik azt a szemléletüket és akaratukat, hogy a színvonalas munkavégzés
csak megfelelő munkakultúrával lehetséges. Ennek része a technológiai fegyelem, az
alázat, a munkatársakkal való együttműködés, az élelmiszerbiztonság kiemelt kezelése.
Ki kell, hogy alakuljon bennük a munkavégzésük és ezen keresztül a vendégek iránti
felelősség tudat.
Fejlődjenek azok a képességek (motorikus mozgás, kommunikáció, önelemzés,
önértékelés, tevékenységszervezés, együttműködés stb.) amelyek megalapozzák a
hatékony és szakszerű munkavégzést, a társakkal való együttműködést. Biztosítják a
megfelelő tempójú és szakszerű motorikus mozgást. Érzékszerveik tudatos
használatával és munkavégzésük átgondoltságának fejlesztésével alakuljon ki az ételek
és tevékenységük elemző, értékelő képessége.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az ételkészítés alapjai (elmélet) tantárgy ismereteire épülnek. Kapcsolódó
ismeretek a gazdálkodás keretében elsajátított mérési, súly-, hossz- és űrmérték átváltási
ismeretek
9.3. Témakörök
9.3.1.
A szakács szakma alapozó ismeretei
10 óra
Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, higiéniai- élelmiszerbiztonsági- és környezetvédelmi
alapismeretek
9.3.1.1. A szakáccsal és a tevékenyégével kapcsolatos alapvető elvárások a
gyakorlatban
Munkavédelmi előírások a konyhai gyakorlatban
Balesetvédelmi előírások a konyhai gyakorlatban
Tűzvédelmi előírások érvényesítése a konyhai gyakorlatban
Higiéniai előírások (a személy, az öltözék, a helyiségek, a gépek, a berendezések és a

használati tárgyak higiéniája)
Környezetvédelem a szakács szakma gyakorlatában
Az élelmiszerbiztonsággal összefüggő gyakorlati tennivalók
Szelektív hulladékgyűjtéssel és moslékkezeléssel összefüggő gyakorlati feladatok.
Egyéni felkészülés a gyakorlati foglalkozásokra
9.3.1.2. A konyhák és a kapcsolódó helyiségek kialakítása, gépei, berendezési,
felszerelései és azok alkalmazási területei.
Gazdasági bejárat, átvevő helyiségek, raktárak, előkészítő helyiségek, konyhák,
kiegészítő helyiségek.
Üzleti alaprajzok, helyiségkialakítások, eszközök gyakorlati megismerése
9.3.2.
Technológiai alapismeretek
15 óra
Az ételkészítés munkafolyamata értelmezése a gyakorlatban
Vételezés, anyagkimérés a gyakorlati foglalkozásokhoz
A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése
Gombák előkészítése
Malomipari termékek előkészítése
Állati eredetű élelmiszerek előkészítése
Az elkészítés műveletei a gyakorlatban: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás,
mikrohullámú hőkezelés, füstölés
Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési-, dúsítási-, bundázási eljárások, alaplevek,
kivonatok, fűszerezés, ízesítés a gyakorlatban
Befejező műveletek: hőn tartás, adagolás, tálalás, díszítés a gyakorlatban
9.3.3.
Étel kiegészítők
35 óra
Saláták, salátaöntetek
(Étel kiegészítőként kínált saláták)
Nyers és főzéssel készített saláták készítése
Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék-, paradicsom-, majonéz-,
vajmártás-, gyümölcs alapú öntetek készítése
A csírák készítése és alkalmazása
Köretek
Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek
készítése
Főzéssel-,
sütéssel-,
pirítással-,
főzéssel-sütéssel,
párolással
készíthető
burgonyaköretek készítése
Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek készítése
Főzéssel, gőzöléssel, sütéssel, pirítással, párolással és gőzöléssel készíthető
tésztaköretek készítése
Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek készítése
Vegyes köretek összeállítása
Főzelékek
Hagyományos és alternatív módon sűrített főzelékek készítése
Mártások, pecsenyelevek
Meleg mártások:
Egyszerű meleg mártások készítése
Gyümölcsmártások készítése
Fehér mártások (tej- és bársonyos alap- és alapú mártások) készítése
Vajmártások (felvert mártások) készítése

Barnamártások készítése
Pecsenyelevek készítése
Csatnik készítése
Hideg mártások:
Majonéz alapú mártások készítése
Vinaigretta alapú mártások készítése
Egyéb hideg mártások készítése
Zománc mártások készítése
9.3.4.
Levesek, levesbetétek
Híglevesek:
Hús és csontlevesek készítése
Erőlevesek készítése
Magyaros híglevesek készítése
Összetett híglevesek készítése
Egyéb híglevesek készítése
Betétek készítése híglevesekhez
Sűrített levesek:
Egyszerű sűrített levesek készítése
Pürélevesek készítése
Krémlevesek készítése
Gyümölcslevesek készítése
Nyáklevesek készítése
Összetett sűrített levesek készítése
Betétek készítése sűrített levesekhez

25 óra

9.3.5.
Meleg előételek
15 óra
Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, töltött
előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények) készítése
Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart tojások,
tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás, töltött tojás) készítése
Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg előételek, sós
omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt tésztákból készíthető meleg
előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, fánkok, tekercsek, rétesek)
készítése
Rizottók készítése
Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, egyéb
készítmények) készítése
Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott előételek,
ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények) készítése
9.3.6.
Sós tésztaételek
10 óra
Egyszerű gyúrt és száraz tésztákból készíthető sós tésztaételek készítése
Kevert tésztából készíthető sós tésztaételek készítése
Élesztős tésztából készíthető sós tésztaételek készítése
9.3.7.
Vágóállatokból készíthető ételek7
Sertéshúsból készíthető ételek
Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése
Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése
Párolással készíthető sertéshús ételek készítése

50 óra

Főzéssel készíthető sertéshús ételek készítése
Disznótoros ételek készítése
Belsőségekből készíthető sertéshús ételek készítése
Borjúhúsból készíthető ételek
Egészben sütéssel készíthető borjúhús ételek készítése
Frissen sütéssel készíthető borjúhús ételek készítése
Párolással készíthető borjúhús ételek készítése
Főzéssel készíthető borjúhús ételek készítése
Belsőségekből készíthető borjúhús ételek készítése
Marhahúsból készíthető ételek
Egészben sütéssel készíthető bélszín és hátszín ételek készítése
Frissen sütéssel készíthető bélszín és hátszín ételek készítése
Párolással készíthető marhahús ételek készítése
Főzéssel készíthető marhahús ételek készítése
Belsőségekből készíthető marhahús ételek készítése
Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek
Egészben és frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek készítése
Párolással készíthető bárány-, birka- és ürühús ételek készítése
Főzéssel készíthető bárány és ürühús ételek készítése
9.3.8.
Házi szárnyasok húsából készíthető ételek
20 óra
Csirkéből és jércéből sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek készítése
Pulykából sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek készítése
Kacsából sütéssel és párolással készíthető ételek készítése
Libából sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek készítése
Galambból és gyöngyösből sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek
készítése
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely vagy gyakorlati képzőhely
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
x
2.
megbeszélés
x
x
3.
vita
x
4.
bemutatás
x
x
x
5.
gyakorlás
x
x
6.
munkaterv készítés
x
x
9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
1.1.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
1.2.
x
x
ismertetése szóban
2.
Komplex információk körében
Elemzés készítése
2.1.
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés
2.2.
eseményről kérdéssor
x
x
alapján
Esemény helyszíni
2.3.
értékelése szóban
x
x
x
felkészülés után
Utólagos szóbeli
2.4.
x
x
x
beszámoló
3.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
3.1.
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk
3.2.
rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
3.3.
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
3.4.
x
helyzetgyakorlat
3.5.
Csoportos versenyjáték
x
4.
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
4.1.
x
munkatevékenység
4.2.
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
4.3.
x
szempontok alapján
5.
Üzemeltetési tevékenységek körében
Üzemelési hibák
5.1.
szimulálása és
x
x
megfigyelése
6.
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák
6.1.
x
x
végzése
Technológiai minták
6.2.
x
x
elemzése
7.
Szolgáltatási tevékenységek körében

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

7.1.

7.2.

Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x

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

10. Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat II.
558 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással
10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók az elméleti ismeretekben tanultak ütemezéséhez, annak tematikájához és
tartalmához igazítottan készítsék el azokat az alapételeket, amelyek biztosítják a
számukra a megfelelő jártasságot az alapanyagok feldolgozásához, az előkészítő, az
elkészítő és a befejező technológiai műveletek begyakorolt végzéséhez.
Ennek érdekében gyakorolniuk kell:
 a gyakorlati munkavégzésre való egyéni előkészületeket és az ételek készítésére
való tudatos felkészülést,
 a tervszerű, szakszerű és higiénikus munkavégzést,
 azokat a mozdulatokat, amelyek szükségesek az egyes ételek készítése során
elvégzendő műveletek elvégzéséhez,
 az élelmiszerek szakszerű és takarékos felhasználását,
 a tradicionális ételek készítése során alkalmazott elő- és elkészítő műveletek
szakszerű végzését,
 tradicionális ételek önálló készítését,
 a modern konyhatechnológiai eljárások alkalmazását,
 a nemzetközi, a tájegységi és hagyományos konyhakultúrától eltérő ételféleségek
készítését.
 a szakszerű készen tartást, tálalást és díszítést,
 az egyéni és a társas munkavégzést,
 a tudatos kóstolást, ételelemzést, értékelést,
 a konyhai kiegészítő tevékenységek (takarítás, mosogatás, ételmaradvány és
hulladékkezelés) szakszerű végzését,
 tevékenységük elemzését értékelését.
A tanulók üzemi környezetben napi munkálatokhoz kapcsolódó feladatok végzésével:
 szerezzenek tapasztalatokat a nagyüzemi munkamegosztással végzett
tevékenykedésben,
 az egyéni és a csoportos felelősségvállalásban,
 gyakorolják be azokat a motorikus mozgásokat, szakmai fogásokat, amelyeket az
alapételek készítése során megismertek
Bővítsék ismereteiket:
 az adott üzlet napi kínálatában szereplő ételekkel




a nagyüzemi eszközök, gépek és az ebből eredő technológiák alkalmazásában az
elő-, az el-, és a kiegészítő műveletek terén
az élelmiszerbiztonsági követelmények üzemi körülmények közötti betartásában,
az ehhez kapcsolódó operatív feladatok végzésében

A képzettség kompetenciák fejlesztése, azaz a gyakorlati ismertekhez juttatás
közben:
Ki kell, hogy alakuljanak a tanulókban azok a személyiségjegyek, amelyek a vendég
szolgálatát, az anyagok, az eszközök és a munkatársak ismeretét és tiszteletét helyezi
előtérbe. Erősítik azt a szemléletüket és akaratukat, hogy a színvonalas munkavégzés
csak megfelelő munkakultúrával lehetséges. Ennek része a technológiai fegyelem, az
alázat, a munkatársakkal való együttműködés, az élelmiszerbiztonság kiemelt
kezelése. Ki kell, hogy alakuljon bennük a munkavégzésük és ezen keresztül a
vendégek iránti felelősség tudat.
Fejlődjenek azok a képességek (motorikus mozgás, kommunikáció, önelemzés,
önértékelés, tevékenységszervezés, gondolkodás, kreativitás, együttműködés stb.)
amelyek megalapozzák a hatékony és szakszerű munkavégzést, a társakkal való
együttműködést. Biztosítják a megfelelő tempójú és szakszerű motorikus mozgást.
Érzékszerveik tudatos használatával és munkavégzésük átgondoltságának
fejlesztésével alakuljon ki az ételek és tevékenységük elemző, értékelő képessége.
Megalapozzák a tudatos technológia alkalmazást, az önfejlődést, az életen át tartő
tanulást.
10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma Az ételkészítési ismertek alapjai, tantárgyaiban,
valamint az élelmiszerismeret és az élelmiszerbiztonsági alapismeretek modulok
tantárgyainak a keretében elsajátítottakkal szoros egységben, arra építve kell, hogy
feldolgozásra kerüljön. A további ismeretek a tanulók foglalkoztatását biztosító
vendéglátó egységek ételkínálatát kell, hogy tükrözzék.

10.3.
Témakörök
10.3.1.
Ismerkedés
a
munkahellyel,
balesetvédelmi,
tűzvédelmi
és
élelmiszerbiztonsági alapoktatás
18 óra
Az üzlet helyiségei, azok funkciói, a munkatársak, azok feladatkörei és az üzleti
munkarend
A szakáccsal és a tevékenyégével kapcsolatos alapvető elvárások
Munkavédelmi előírások a szakács szakmában.
Balesetvédelmi előírások szakács szakmában.
Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban.
Higiéniai előírások (a személy, az öltözék, a helyiségek, a gépek, a berendezések és
a használati tárgyak higiéniája)
Környezetvédelem a szakács szakma gyakorlatában
Az élelmiszerbiztonság alapjai
10.3.2.
Előkészítő és konyhai kiegészítő tevékenységek
100 óra
Az ételkészítés munkafolyamata
A nyers és feldolgozott élelmiszerek rendszerezése, kiválasztása
A zöldség és gyümölcsfélék fajtáinak szezonális áttekintése, rendszerezése.

A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése.
Gombák rendszerezése és előkészítésük
Malomipari termékek és előkészítésük.
Állati eredetű élelmiszerek rendszerezése és előkészítése.
Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú
hőkezelés, füstölés.
Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési-, dúsítási-, bundázási eljárások, alaplevek,
kivonatok, fűszerezés, ízesítés.
Befejező műveletek: hőn tartás adagolás, tálalás, díszítés
10.3.3.
Saláták, öntetek, köretek, főzelékek, mártások, csatnik, pecsenyelevek.110 óra
Nyers és hőkezelt saláták, salátaöntetek készítése. Csírák alkalmazása.
Zöldségfélékből, gombákból, burgonyákból, gabonákból, házi és gyári
tésztafélékből és gyümölcsökből különböző sütési eljárásokkal, pirítással,
párolással, főzéssel, gőzöléssel és korszerű konyhatechnológiai eljárásokkal
készített köretek készítése.
Hagyományos és új trendeket követő főzelékek készítése.
Francia alapmártások (fehér mártások, barna mártás és vajmártások), egyszerű
meleg mártások és hideg alapmártások, valamint az azok felhasználásával
készíthető egyéb mártások, csatnik és pecsenyelevek készítése.
Az üzleti kínálatban szereplő és az adott témakörökhöz tartozó ételek készítésében
való részvétel, önálló feladatok megoldása.
10.3.4.
Levesek, levesbetétek
100 óra
Húslevesek, erőlevesek, magyaros-, összetett- és egyéb híglevesek
Híglevesek betéteinek készítése (pl.: daragaluska, májgaluska, fásgaluska,
palacsintametélt, maceszgombóc, tojáskocsonya, házi darabolt, töltött és
formázott tészták, profitól fánk, sós piskóta, formázott zöldségek stb.)
Egyszerű és összetett sűrített levesek
Püré-, krém- és nyáklevesek
Hideg és meleg úton készített gyümölcslevesek
Sűrített levesek betéteinek készítése (pl.: galuska, vajas galuska,
burgonyagombóc)
Az üzleti kínálatban szereplő levesek készítésében való részvétel, önálló feladatok
megoldása.
10.3.5.
Meleg előételek és sós tésztaételek készítése
50 óra
Zöldség- és főzelékféléből tojásokból, tésztafélékből, húsokból, sajtokból,
halakból és egyéb hidegvérű állatokból készíthető meleg előételek és rizottók
készítése
Egyszerű gyúrt és száraztésztákból kevert és élesztős tésztákból készíthető sós
tésztaételek
Az üzleti kínálatban szereplő és az adott témakörökhöz tartozó ételek készítésében
való részvétel, önálló feladatok megoldása.
10.3.6.
Emlős házi állatokból és házi szárnyasokból készíthető ételek
180óra
Sertés, borjú, marha, juhfélék, kecske, nyúl húsrészeiből különböző sütési
eljárásokkal, pirítással, párolással, főzéssel, alacsony hőmérsékletű hőkezeléssel,
és sous –vide eljárással készíthető ételek

Házi szárnyasokból (csirke, jérce, tyúk, kappan, fiatal-, és hízott kacsa, liba,
pulyka, gyöngyös, galamb) különböző sütési eljárásokkal, pirítással, párolással,
főzéssel, alacsony hőmérsékletű hőkezeléssel, és sous –vide eljárással készíthető
ételek
Az üzleti kínálatban szereplő és az adott témakörökhöz tartozó ételek készítésében
való részvétel, önálló feladatok megoldása.

10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely vagy gyakorlati képzőhely

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
x
x
2.
megbeszélés
x
x
x
3.
munkaterv készítés
x
x
4.
vita
x
x
x
5.
szemléltetés
x
x
6.
szimuláció
x
x
10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
1.1.
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg
1.2.
feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.3.
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.4.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.5.
x
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Leírás készítése
x

2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai minták
x
elemzése
Tárgyminták azonosítása
x

x
x

x
x
x

x

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

A
12095-16 azonosító számú
Ételkészítési ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Ételkészítési
ismeretek elmélet
Ételkészítési
ismeretek üzemi
gyakorlat

A 12095-16 azonosító számú Ételkészítési ismertek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Betartja és betartatja az élelmiszerbiztonsági előírásokat

x

Munkavégzéséhez célirányosan, a munka- és balesetvédelmi
követelmények figyelembe vételével használja az eszközöket

x

A napi üzemeltetés során felmerülő szakmai feladatok megoldása

x

Ételkészítési elő-, elkészítési és befejező műveletek végez

x

Feladatvégzéséhez alapanyagokat ismer fel, választ ki és
mennyiségeket mér meg

x

Munkájával összefüggő kiegészítő munkafolyamatokat old meg
SZAKMAI ISMERETEK
Élelmiszerbiztonsági ismeretek alkalmazása
Tűz-, baleset- és munkavédelmi ismeretek
Technológiai eljárások
A feldolgozott tananyag alkalmazói ismerete
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Konyhai eszközök célirányos, szakszerű használata

x

Technológiai eljárások alkalmazása
Szakmai kommunikáció
Személyes és környezeti higiénia
Tevékenység és termék elemző képesség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Állóképesség
Koordinált motorikus mozgás
Íz - és esztétikai érzék
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködő képesség
Konfliktuskezelő képesség
Irányíthatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Problémamegoldó gondolkodás
Feladatelemzés, problémák ok elemzése
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

11. Ételkészítési ismeretek elmélet tantárgy
103 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással
11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy témaköreinek feldolgozásával:
 Bővíteniük kell az ételkészítés alapjai tantárgy tananyagának a feldolgozása
során szerzett ismereteit
 Az újabb ételek készítéséhez felhasznált élelmiszereket és azok előkészítését.
 Az elkészítéshez szükséges elkészítő-, és az elkészítést kiegészítő technológiai
műveleteket
 Az ételek hőn tartását, tálalását és díszítését
 Az élelmiszerbiztonsági követelményeknek eleget tevő tevékenykedés
szabályait.
 El kell sajátítaniuk a tantárgy témaköreihez tartozó típusételek készítését és az
ezeket meglapozó ismereteket
 El kell érni, hogy tudatosodjék bennük a technológiai folyamatok hatása a
nyersanyagok tulajdonságira
 Tudatossá kell, hogy váljék a rendszerben összefüggésekben való
gondolkodásuk
Emellett tájékozódniuk kell:
 A nemzetközi, a tájegységi és hagyományos konyhakultúrától eltérő
ételféleségek készítéséről és a kultúrában, az egészségtudatos táplálkozásban
betöltött szerepükről.
 A szakács egyéb feladatiról, azok megoldásáról
Tovább kell fejleszteni a tanulókban azokat a személyiségjegyeket, amelyek a vendég
szolgálatát, az anyagok, az eszközök és a munkatársak ismeretét és tiszteletét helyezi
előtérbe. Erősítik azt a szemléletüket és akaratukat, hogy a színvonalas munkavégzés
elképzelhetetlen megfelelő munkakultúrával, amelynek része a technológiai fegyelem,
az alázat, az élelmiszerbiztonság kiemelt kezelése.
Tovább kell fejleszteni azokat a képességeket (gondolkodás, absztrahálás, rendszerezés,
lényegkiemelés,
összefüggéslátás,
kommunikáció,
önelemzés,
önértékelés,
tevékenységszervezés, együttműködés stb.) amelyek nélkülözhetetlenek az ismeretek
feldolgozásához, befogadásához és felhasználásához.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az Ételkészítési ismertek alapjai tantárgy szakmai tartalmára épül és
kapcsolódik az élelmiszerismeret, az élelmiszerbiztonsági alapismeretek és a
gazdálkodási ismeretek tantárgy tananyagtartalmához.
11.3.
Témakörök
11.3.1.
Vadon élő állatok húsából és halakból egyéb hidegvérű állatokból készíthető
ételek
18 óra
Vadon élő állatok húsából készíthető ételek
A vadon élő állatok csoportosítása, tárolása, jellemzése, bontása, első- és másodlagos

előkészítése
Őzből, szarvasból, vaddisznóból és nyúlból sütéssel, párolással és főzéssel készíthető
ételek
Vadon élő szárnyasokból: fácánból, fogolyból, fürjből, vadkacsából, vadlibából,
szalonkából sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek
Halakból, hidegvérűekből készíthető ételek
Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek.
Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek.
Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek.
Vándorhalakból készíthető ételek.
Egyéb hidegvérű állatokból készíthető ételek.
11.3.2.
Vegetáriánus ételek
6 óra
A vegetáriánus étkezés alapjai és sajátos alapanyagai
Különböző típusú vegetáriánus étkezést szolgáló levesek, előételek, főételek és
befejező fogások
11.3.3.
Éttermi tészták, desszertek és egyéb befejező fogások
26 óra
Az éttermi tészták készítésének sajátos technológiája
Az éttermi tészták kiegészítői
Gyúrt tészták:
Egyszerű gyúrt tésztából főzéssel és főzéssel-sütéssel készíthető éttermi tészták
Burgonya és túró alapú gyúrt tészták
Kevert tészták:
Palacsinták
Morzsafélék
Egyéb kevert tészták
Omlós tészták
Rétesek, bélesek
Vajas- és hájas tészták
Gyúrt-, kevert-, hajtogatott és omlós élesztős tészták
Égetett tészták
Felvert tészták
Felfújtak, pudingok
Gyümölcsök és gyümölcs készítmények
Desszertek
Sajtok kínálása
11.3.4.
Hidegkonyhai ismeretek
16 óra
Az önálló hidegkonyhai üzem kialakítása, funkciói és készítményei
Hidegkonyhai alapkészítmények (aszpikok, zselék, krémek, habok, öntetek)
Egyszerű és összetett majonézes és öntetes saláták
Párolt – főtt saláták
Salátakoktélok
Zöldség- és főzelékfélékből készíthető hideg ételek
Gyümölcsökből készíthető hideg előételek.
Tojásból készíthető hideg előételek (töltött tojások, kocsonyázott tojások).

Pástétomok (kocsonyázott, párolt, tésztában párolt), terinek
Galantinok, húshabok (mous-ok)
Kocsonyák
Hideg halételek.
Hideg húsételek, felvágottak.
Vegyes ízelítők.
Hidegtálak
Szendvicsek (nyitott, zárt, rakott)
11.3.5.
Sajátos étkezési igényeket kiszolgáló ételek, szállodai reggeliztetés
6 óra
Sajátos étkezési igényeket kiszolgáló ételek (allergén anyagok, cukor-, glutén-,
laktóz mentes és egyéb speciális ételek)
5 óra/8 óra
Allergén anyagok a humán táplálkozásban és azok kezelése, alkalmazása az
ételkésztésben
A cukormentes, étkezés és ételkészítés alapjai
Glutén mentes alapanyagok és az azokból készíthető ételek
Laktóz mentes étkezés és ételkészítés alapjai
Egyéb speciális étkezés sajátos ételei
Szállodai reggeliztetés
A szállodai reggeli- és italválaszték összeállítása
Tradicionális és büfé kínálású reggeli ételek és italok készítése
A vendégtérben végzett elkészítő és befejező tevékenységek
11.3.6.
Korszerű konyhatechnológiák és azok alkalmazása
6 óra
Különleges és új konyhatechnológiák alkalmazása a korszerű ételkészítésben és az
egészségtudatos táplálkozásban
Hőkezelés légritkított térben (Sous-vide)
Alacsony hőmérsékleten történő hőkezelés
Konfitálás
A „cook and chill” rendszerű ételkészítés
A pakojet alkalmazása
A termo-mixer alkalmazása
11.3.7.
A nemzetközi gasztrokultúrában meghatározó szerepet betöltő ételek 8 óra
Nemzetközi standardé vált nemzeti étel specialitások
Pl.: Risotto, Paella, Gazpacho, Sabayon, Gravlax, Tempura, Curry, Guacamole,
Carbonara, Tavaszi tekercs, Tabbuleh, Chickencocovan, Macaron, Ossobuco,
Ratatouille, Angolkrém
11.3.8.
Nemzeti, vallási és tájegységi konyhakultúrák jellemzése és sajátos ételei6 óra
A magyar és más nemzeti és tájegységi konyhák jellemzésének szempontjai és
jellemzése
Francia, olasz, angol, spanyol, osztrák, német és további 2-3 nemzet sajátos
ételkínálata
A keresztény, a zsidó és a muzulmán étkezési szokások sajátosságai
Tradicionális tájegységi ételek a Kárpát-medencében

11.3.9.
Kínálattervezés, étlap és étrend összeállítás és a tömegkommunikációs
információs források felhasználása és kezelése a szakmai ismeretek bővítésében 3 óra
Kínálattervezés, étlap és étrend összeállítás
Az üzleti választék összeállásának szempontjai
Az étlappal és az étrenddel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások
A tömegkommunikációs információs források felhasználása és kezelése a
szakmai ismeretek bővítésében (internet, televízió, írott szakmai és egyéb
kiadványok)
A tömegkommunikációs eszközök kínálta ételkészítési kultúra feldolgozása és
bevonása az önfejlesztésbe:
 az internet tudatos alkalmazása
 a televízió szakmai jellegű adásainak figyelemmel kísérése és hasznosítása
 a könyvek, újságok és folyóiratok szerepe az önképzésben
11.3.10. A konyhai munka tervezésével, szervezésével és irányításával kapcsolatos
ismeretetek és a feldolgozott ismeretek szintetizálása
8 óra
A konyhai munka tervezésével, szervezésével és irányításával kapcsolatos
ismeretetek
A nagy létszámmal üzemelő konyhák munkarendje
A konyhai munka tervezése és szervezése
A feldolgozott ismeretek szintetizálása
A különböző témakörökben feldolgozott és elsajátított ismeretek szintetizálása
kiemelt figyelemmel az írásbeli, a szóbeli és a gyakorlati vizsgakövetelményekre.
11.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem

11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
2.
elbeszélés
x
3.
kiselőadás
x
4.
megbeszélés
x
5.
vita
x
6.
szemléltetés
x
7.
projekt
x
8.
kooperatív tanulás
x

9.
házi feladat
x
11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg
1.4.
feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések
2.1.
x
készítése
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.7.
x
x
ismertetése szóban
3.
Komplex információk körében
Elemzés készítése
3.1.
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés
3.2.
eseményről kérdéssor
x
alapján
Esemény helyszíni
3.3.
értékelése szóban
x
x
x
felkészülés után
Utólagos szóbeli
3.4.
x
beszámoló

4.
4.1.

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

7.2.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk
rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos
helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák
x
végzése
Technológiai minták
x
elemzése
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

x

x
x
x
x
x

x

x
x

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.
12. Ételkészítési ismeretek gyakorlat tantárgy
614 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással
12.1.
A tantárgy tanításának célja
2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók az elméleti ismeretekben tanultak ütemezéséhez, annak tematikájához és
tartalmához igazítottan készítsék el azokat az alapételeket, amelyek biztosítják a
számukra a megfelelő jártasságot az alapanyagok feldolgozásához, az előkészítő, az
elkészítő és a befejező technológiai műveletek begyakorolt végzéséhez.
Ennek érdekében gyakorolniuk kell:
 a gyakorlati munkavégzésre való egyéni előkészületeket és az ételek készítésére
való tudatos felkészülést,
 a tervszerű, szakszerű és higiénikus munkavégzést,



azokat a mozdulatokat, amelyek szükségesek az egyes ételek készítése során
elvégzendő műveletek elvégzéséhez,
 az élelmiszerek szakszerű és takarékos felhasználását,
 a tradicionális ételek készítése során alkalmazott elő- és elkészítő műveletek
szakszerű végzését,
 tradicionális ételek önálló készítését,
 a modern konyhatechnológiai eljárások alkalmazását,
 a nemzetközi, a tájegységi és hagyományos konyhakultúrától eltérő ételféleségek
készítését.
 a szakszerű készen tartást, tálalást és díszítést,
 az egyéni és a társas munkavégzést,
 a tudatos kóstolást, ételelemzést, értékelést,
 a konyhai kiegészítő tevékenységek (takarítás, mosogatás, ételmaradvány és
hulladékkezelés) szakszerű végzését,
 tevékenységük elemzését értékelését.
A tanulók üzemi környezetben napi munkálatokhoz kapcsolódó feladatok végzésével:
 szerezzenek tapasztalatokat a nagyüzemi munkamegosztással végzett
tevékenykedésben,
 az egyéni és a csoportos felelősségvállalásban,
 gyakorolják be azokat a motorikus mozgásokat, szakmai fogásokat, amelyeket az
alapételek készítése során megismertek
Bővítsék ismereteiket:
 az adott üzlet napi kínálatában szereplő ételekkel
 a nagyüzemi eszközök, gépek és az ebből eredő technológiák alkalmazásában az
elő-, az el-, és a kiegészítő műveletek terén
 az élelmiszerbiztonsági követelmények üzemi körülmények közötti betartásában,
az ehhez kapcsolódó operatív feladatok végzésében
A képzettség kompetenciák fejlesztése, azaz a gyakorlati ismertekhez juttatás
közben:
Ki kell, hogy alakuljanak a tanulókban azok a személyiségjegyek, amelyek a vendég
szolgálatát, az anyagok, az eszközök és a munkatársak ismeretét és tiszteletét helyezi
előtérbe. Erősítik azt a szemléletüket és akaratukat, hogy a színvonalas munkavégzés
csak megfelelő munkakultúrával lehetséges. Ennek része a technológiai fegyelem, az
alázat, a munkatársakkal való együttműködés, az élelmiszerbiztonság kiemelt
kezelése. Ki kell, hogy alakuljon bennük a munkavégzésük és ezen keresztül a
vendégek iránti felelősség tudat.
Fejlődjenek azok a képességek (motorikus mozgás, kommunikáció, önelemzés,
önértékelés, tevékenységszervezés, gondolkodás, kreativitás, együttműködés stb.)
amelyek megalapozzák a hatékony és szakszerű munkavégzést, a társakkal való
együttműködést. Biztosítják a megfelelő tempójú és szakszerű motorikus mozgást.
Érzékszerveik tudatos használatával és munkavégzésük átgondoltságának
fejlesztésével alakuljon ki az ételek és tevékenységük elemző, értékelő képessége.
Megalapozzák a tudatos technológia alkalmazást, az önfejlődést, az életen át tartő
tanulást.
12.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy tananyagtartalma Az ételkészítés alapjai, az ételkészítési ismeretek
modulok tantárgyaiban, valamint az élelmiszerismeretek és az élelmiszerbiztonsági
alapismeretek modulok tantárgyainak a keretében elsajátítottakkal szoros egységben,
arra építve kell, hogy feldolgozásra kerüljön. A további ismeretek a tanulók
foglalkoztatását biztosító vendéglátó egységek ételkínálatát kell, hogy tükrözzék.
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Vadon élő állatokból, halakból és egyéb hidegvérű állatokból készíthető
ételek
107 óra
Őzből, szarvasból, vaddisznóból és nyúlból sütéssel, párolással és főzéssel készíthető
ételek
Vadon élő szárnyasokból: fácánból, fogolyból, fürjből, vadkacsából, vadlibából,
szalonkából sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek
Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek
Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek
Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek
Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek
Vándorhalakból készíthető ételek
Egyéb hidegvérű állatokból készíthető ételek
Az üzleti kínálatban szereplő és az adott témakörökhöz tartozó ételek készítésében
való részvétel, önálló feladatok megoldása
12.3.2.
Vegetáriánus ételek
50 óra
Különböző típusú vegetáriánus levesek, előételek, főételek és befejező fogások
készítése
(Fontosabb alapanyagok: zöldségfélék, hüvelyesek, szójakészítmények, szejtán,
köles, hajdina, csírák, tojásmentes tészták, gyümölcsök, tojás és tejtermékek)
12.3.3.
Éttermi tészták, desszertek és egyéb befejező fogások
195 óra
Egyszerű- és burgonya- valamint túró alapú gyúrt tésztákból különböző
technológiákkal készíthető éttermi tészták
Gyúrt tésztából főzéssel és főzéssel-sütéssel
Kevert tészták (palacsinták, morzsafélék, egyéb kevert tészták)
Omlós tészták
Rétesek, bélesek
Vajas- és hájas tészták
Gyúrt-, kevert-, hajtogatott és omlós élesztős tészták
Égetett tészták (bő zsiradékban és forró levegőben sütéssel valamint főzéssel)
Felvert tészták (piskóta és egyéb felvertek)
Felfújtak, pudingok
Gyümölcsök és gyümölcs készítmények
Desszertek
Az üzleti kínálatban szereplő és az adott témakörökhöz tartozó ételek készítésében
való részvétel, önálló feladatok megoldása.
12.3.4.
Hidegkonyhai készítmények
Egyszerű és összetett majonézes és öntetes saláták
Párolt és főtt saláták
Salátakoktélok

90 óra

Zöldség- és főzelékfélékből készíthető hideg ételek
Gyümölcsökből készíthető hideg előételek.
Tojásból készíthető hideg előételek (töltött tojások, kocsonyázott tojások).
Pástétomok (kocsonyázott, párolt, tésztában párolt), terinek
Galantinok, húshabok (mous-ok)
Kocsonyák
Hideg halételek.
Hideg húsételek, felvágottak.
Vegyes ízelítők.
Hidegtálak
Szendvicsek (nyitott, zárt, rakott)
Az üzleti kínálatban szereplő és az adott témakörökhöz tartozó ételek készítésében
való részvétel, önálló feladatok megoldása.
12.3.5.
Ételek készítése korszerű technológiával, sajátos igények kielégítésre 95 óra
A témakör részlet Ételek készítése:
Légritkított térben történő hőkezeléssel (Sous-vide)
Alacsony hőmérsékleten történő hőkezeléssel
Konfitálással
A pakojet alkalmazásával
A termo-mixer alkalmazásával
Tájjellegű, nemzeti és vallási hagyományokat kifejező ételek késztése
A nemzetközi gasztrokultúrában meghatározó szerepet betöltő ételek
Pl.: Risotto, Paella, Gazpacho, Sabayon, Gravlax, Tempura, Curry, Guacamole,
Carbonara, Tavaszi tekercs, Tabbuleh, Chickencocovan, Macaron, Ossobuco,
Ratatouille, Angolkrém
Az üzleti kínálatban szereplő és az adott témakörökhöz tartozó ételek készítésében
való részvétel, önálló feladatok megoldása.
es kifejtése
12.3.6.

Szintetizálást biztosító komplex gyakorlatok

77 óra

12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely vagy gyakorlati képzőhely
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tanulói tevékenység
Alkalmazandó
Alkalmazott oktatási
szervezeti kerete
Sorszám
eszközök és
módszer neve
felszerelések
egyéni csoport osztály
1.
magyarázat
x
x
2.
megbeszélés
x
3.
vita
x
x
4.
szemléltetés
x
x
5.
projekt
x
6.
szimuláció
x

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
Tanulói
(differenciálási módok)
Sorszám
eszközök és
tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
1.1.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.2.
x
x
vezetett rendszerezése
2.
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
2.1.
x
munkavégzés irányítással
Csoportos
2.2.
x
helyzetgyakorlat
2.3.
Csoportos versenyjáték
x
3.
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
3.1.
x
x
munkatevékenység
3.2.
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
3.3.
x
x
szempontok alapján
4.
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák
4.1.
x
végzése
Technológiai minták
4.2.
x
elemzése
4.3.
Anyagminták azonosítása
x
5.
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai
5.1.
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
5.2.
munkavégzés közvetlen
x
irányítással
12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A szakács szakma alapozó ismeretei
Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, higiéniai- élelmiszerbiztonsági- és
környezetvédelmi alapismeretek
A szakáccsal és a tevékenyégével kapcsolatos alapvető elvárások
Munkavédelmi előírások a szakács szakmában.
Balesetvédelmi előírások szakács szakmában.
Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban.
Higiéniai előírások (a személy, az öltözék, a helyiségek, a gépek, a berendezések és a
használati tárgyak higiéniája)
Környezetvédelem a szakács szakma gyakorlatában
Az élelmiszerbiztonság alapjai
A konyhák és a kapcsolódó helyiségek kialakítása, gépei, berendezési, felszerelései
és azok alkalmazási területei.
Gazdasági bejárat, átvevő helyiségek, raktárak, előkészítő helyiségek, konyhák,
kiegészítő helyiségek
Ismerkedés az üzlet helyiségeivel, azok funkcióival, az azokban használatos
gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, és használatukkal, alkalmasukkal.
Technológiai alapismeretek
Az ételkészítés munkafolyamata
A nyers és feldolgozott élelmiszerek rendszerezése, kiválasztása
A zöldség és gyümölcsfélék fajtáinak szezonális áttekintése, rendszerezése
A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése
Gombák rendszerezése és előkészítésük
Malomipari termékek és előkészítésük
Állati eredetű élelmiszerek rendszerezése és előkészítése
Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú
hőkezelés, füstölés
Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési-, dúsítási-, bundázási eljárások, alaplevek,
kivonatok, fűszerezés, ízesítés
Befejező műveletek: hőn tartás, adagolás, tálalás, díszítés
Saláták, öntetek, köretek, főzelékek, mártások, pecsenyelevek:
Nyers és hőkezelt saláták, salátaöntetek készítése. Csírák alkalmazása.
Zöldségfélékből, gombákból, burgonyákból, gabonákból, házi és gyári tésztafélékből
és gyümölcsökből különböző sütési eljárásokkal, pirítással, párolással, főzéssel,
gőzöléssel és korszerű konyhatechnológiai eljárásokkal készített köretek készítése.

Hagyományos és új trendeket követő főzelékek készítése.
Francia alapmártások (fehér mártások, barna mártás és vajmártások), egyszerű meleg
mártások és hideg alapmártások, valamint az azok felhasználásával készíthető egyéb
mártások, csatnik és pecsenyelevek készítése.
A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Levesek, levesbetétek, meleg előételek, sós tésztaételek
Húslevesek, erőlevesek, magyaros-, összetett- és egyéb híglevesek
Híglevesek betéteinek készítése (pl.: daragaluska, májgaluska, fásgaluska,
palacsintametélt, maceszgombóc, tojáskocsonya, házi darabolt, töltött és formázott
tészták, profitól fánk, sós piskóta, formázott zöldségek stb.)
Egyszerű és összetett sűrített levesek
Püré-, krém- és nyáklevesek
Hideg és meleg úton készített gyümölcslevesek
Sűrített levesek betéteinek készítése (pl: galuska, vajas galuska, burgonyagombóc)
Meleg előételek és sós tésztaételek készítése
Zöldség- és főzelékféléből tojásokból, tésztafélékből, húsokból, sajtokból, halakból és
egyéb hidegvérű állatokból készíthető meleg előételek és rizottók készítése
Egyszerű gyúrt és száraztésztákból kevert és élesztős tésztákból készíthető sós tésztaételek
Emlős házi állatokból és házi szárnyasokból készíthető ételek
Sertés, borjú, marha, juhfélék, kecske, nyúl húsrészeiből különböző sütési eljárásokkal,
pirítással, párolással, főzéssel, alacsony hőmérsékletű hőkezeléssel, és sous –vide
eljárással készíthető ételek
Házi szárnyasokból (csirke, jérce, tyúk, kappan, fiatal-, és hízott kacsa, liba, pulyka,
gyöngyös, galamb) különböző sütési eljárásokkal, pirítással, párolással, főzéssel, alacsony
hőmérsékletű hőkezeléssel, és sous –vide eljárással készíthető ételek
Ételkészítési ismeretek üzemi gyakorlat 1.
Témakörök:
Vadon élő állatokból készíthető ételek
Őzből, szarvasból, vaddisznóból és nyúlból sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek
Vadon élő szárnyasokból: fácánból, fogolyból, fürjből, vadkacsából, vadlibából,
szalonkából sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek
Halakból és egyéb hidegvérű állatokból készíthető ételek
Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek
Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek
Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek
Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek
Vándorhalakból készíthető ételek
Egyéb hidegvérű állatokból készíthető ételek

Vegetáriánus ételek
Különböző típusú vegetáriánus levesek, előételek, főételek és befejező fogások készítése
Éttermi tészták, desszertek és egyéb befejező fogások
Egyszerű- és burgonya- valamint túró alapú gyúrt tésztákból különböző technológiákkal
készíthető éttermi tészták
gyúrt tésztából főzéssel és főzéssel-sütéssel
Kevert tészták (palacsinták, morzsafélék, egyéb kevert tészták)
Omlós tészták
Rétesek, bélesek
Vajas- és hájas tészták
Gyúrt-, kevert-, hajtogatott és omlós élesztős tészták
Égetett tészták (bő zsiradékban és forró levegőben sütéssel valamint főzéssel)
Felvert tészták (piskóta és egyéb felvertek)
Felfújtak, pudingok
Gyümölcsök és gyümölcs készítmények
Desszertek
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A szakács szakma alapozó ismeretei
Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, higiéniai- élelmiszerbiztonsági- és
környezetvédelmi alapismeretek
A szakáccsal és a tevékenyégével kapcsolatos alapvető elvárások
Munkavédelmi előírások a szakács szakmában.
Balesetvédelmi előírások szakács szakmában.
Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban.
Higiéniai előírások (a személy, az öltözék, a helyiségek, a gépek, a berendezések és a
használati tárgyak higiéniája)
Környezetvédelem a szakács szakma gyakorlatában
Az élelmiszerbiztonság alapjai
A konyhák és a kapcsolódó helyiségek kialakítása, gépei, berendezési, felszerelései
és azok alkalmazási területei.
Gazdasági bejárat, átvevő helyiségek, raktárak, előkészítő helyiségek, konyhák,
kiegészítő helyiségek
Ismerkedés az üzlet helyiségeivel, azok funkcióival, az azokban használatos
gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, és használatukkal, alkalmasukkal.
Technológiai alapismeretek
Az ételkészítés munkafolyamata
A nyers és feldolgozott élelmiszerek rendszerezése, kiválasztása
A zöldség és gyümölcsfélék fajtáinak szezonális áttekintése, rendszerezése
A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése

Gombák rendszerezése és előkészítésük
Malomipari termékek és előkészítésük
Állati eredetű élelmiszerek rendszerezése és előkészítése
Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú
hőkezelés, füstölés
Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési-, dúsítási-, bundázási eljárások, alaplevek,
kivonatok, fűszerezés, ízesítés
Befejező műveletek: hőn tartás, adagolás, tálalás, díszítés
Saláták, öntetek, köretek, főzelékek, mártások, pecsenyelevek:
Nyers és hőkezelt saláták, salátaöntetek készítése. Csírák alkalmazása.
Zöldségfélékből, gombákból, burgonyákból, gabonákból, házi és gyári tésztafélékből
és gyümölcsökből különböző sütési eljárásokkal, pirítással, párolással, főzéssel,
gőzöléssel és korszerű konyhatechnológiai eljárásokkal készített köretek készítése.
Hagyományos és új trendeket követő főzelékek készítése.
Francia alapmártások (fehér mártások, barna mártás és vajmártások), egyszerű meleg
mártások és hideg alapmártások, valamint az azok felhasználásával készíthető egyéb
mártások, csatnik és pecsenyelevek készítése.
Levesek, levesbetétek, meleg előételek, sós tésztaételek
Húslevesek, erőlevesek, magyaros-, összetett- és egyéb híglevesek
Híglevesek betéteinek készítése (pl.: daragaluska, májgaluska, fásgaluska,
palacsintametélt, maceszgombóc, tojáskocsonya, házi darabolt, töltött és formázott
tészták, profitól fánk, sós piskóta, formázott zöldségek stb.)
Egyszerű és összetett sűrített levesek
Püré-, krém- és nyáklevesek
Hideg és meleg úton készített gyümölcslevesek
Sűrített levesek betéteinek készítése (pl.: galuska, vajas galuska, burgonyagombóc)
Meleg előételek és sós tésztaételek készítése
Zöldség- és főzelékféléből tojásokból, tésztafélékből, húsokból, sajtokból, halakból és
egyéb hidegvérű állatokból készíthető meleg előételek és rizottók készítése
Egyszerű gyúrt és száraztésztákból kevert és élesztős tésztákból készíthető sós
tésztaételek.
Emlős házi állatokból és házi szárnyasokból készíthető ételek
Sertés, borjú, marha, juhfélék, kecske, nyúl húsrészeiből különböző sütési
eljárásokkal, pirítással, párolással, főzéssel, alacsony hőmérsékletű hőkezeléssel, és
sous –vide eljárással készíthető ételek.
Házi szárnyasokból (csirke, jérce, tyúk, kappan, fiatal-, és hízott kacsa, liba, pulyka,
gyöngyös, galamb) különböző sütési eljárásokkal, pirítással, párolással, főzéssel,
alacsony hőmérsékletű hőkezeléssel, és sous –vide eljárással készíthető ételek.

34 811 05
VENDÉGLÁTÓ ELADÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A szakképzés jogi háttere
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– a 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 05
A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó eladó
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra.
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák mérése után a képzés
megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében a 18. Vendéglátás - turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában.
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-étkezőhelyek,
hidegbüfék, büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket,
hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre.
Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és
pultrendszereket rendez, kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít.
Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit végzi, pultkiszolgálást és felszolgálást
végez.
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A szakképesítéssel rendelkező képes:
– felmérni az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot, figyelemmel kísérni az
árukészletet
– összeállítani az üzlet választékát
– anyaghányadot, kalkulációt, árlapot készíteni, kiszámítani az ételek tápanyag- és
energiatartalmát
– reggeli és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat
készíteni, adagolni, tálalni helyben fogyasztásra vagy elvitelre
– szakszerűen kezelni a sütő-főző berendezéseket és az értékesítés gépeit
– betartani a higiéniai előírásokat, az élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, tűzrendészeti,
és környezetvédelmi szabályokat a termelő és értékesítő munkája alatt
– büfé és gyorséttermi, valamint cukrászdai, kávéházi pultkiszolgálást és felszolgálást
végezni
– nyugtát, számlát készíteni, fizettetni
– elszámolni a napi bevétellel, standolni
– beüzemelni, és üzemen kívül helyezni a gépeket
– elvégezni az üzlet nyitási, és zárási teendőit
– cukrászati készítmények befejező műveleteit végezni, feltölteni a hűtővitrineket
– fagylaltot fagyasztani, feltölteni a fagyi pultot, vezetni a nyilvántartásait
– betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat
– idegen nyelven kommunikálni a munkatársaival és a vendégekkel
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza.
Vizsgáztatási követelmények:
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint –
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
megnevezése
a
modulzáró
vizsga
vizsgatevékenysége
10044-12
Élelmiszer,
szóbeli
fogyasztóvédelem
10045-12
Gazdálkodás
írásbeli
10046-12
Szakmai idegen nyelv szóbeli
10056-12
Gyorsétkeztetés,
gyakorlati
ételeladás
10057-12
Vendéglátó
eladói gyakorlati
értékesítés
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11497-12
11499-12
11500-12

Foglalkoztatás I.
írásbeli
Foglalkoztatás II.
írásbeli
Munkahelyi egészség írásbeli
és biztonság

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Termelő és értékesítő feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése: Két vendég részére 2-2 féle gyorséttermi, hidegkonyhai, reggeli,
uzsonna étel, és reggeli, vagy uzsonna ital készítése. Az elkészített ételek adagolása, tálalása. A
vizsgázó a vendégeket köszönti, ismerteti a kiszolgálásra vagy felszolgálásra, kerülő ételek,
italok neveit, jellemzőit, Az italokat a pultban elkészíti. Az étkezés befejezésekor elkészíti a
gépi nyugtát, és „fizetteti” a vendéget. Az üzletben található gépeket, sütő-főző berendezéseket
üzembe, illetve üzemen kívül helyezi
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Termelő és értékesítő feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy cukrászati készítmény, (pohárkrém, fagylaltkülönlegesség)
összeállítása. Hozzá egy kávé, vagy teakülönlegesség, valamint egy turmix vagy kevert ital
készítése, és minkét termék felszolgálása. A vizsgázó az A és a B feladatban készített, ételeket,
cukrászkészítményeket, és italokat a tanult idegen nyelven ismerteti a vendégeknek, és a
kiszolgálás ideje alatt idegen nyelven kommunikál
A vizsgafeladat időtartama: 100 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50 %
A vizsgafeladat időtartama: 250 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Vendéglátó eladó feladatai
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A vizsgafeladat ismertetése: Vendéglátó vállalkozások lényege és jellemzői, élelmianyag és
italismeret, különböző kávékészítési, kávédíszítési eljárások, teakészítési, teaszertartási
ismeretek, koktél, jégkása, frappé, és turmixital készítési ismeretek, cukrászdai és kávéházi
felszolgálás szabályai, élelmiszerbiztonsági szabályok, vendégkommunikáció, etikett, protokoll
szabályok. A szakmai ismeretek idegen nyelvű szituációi, olvasás, fordítás
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
Tűzhelyek
Sütők
Gépek, berendezések
Mosogatók
Hűtőszekrények, mélyhűtők
Konyhai kéziszerszámok, eszközök
Konyhai edényzet
Étjég-készítő gép
Mérleg (digitális, árazó)
Számítógép,
Pénztárgép vagy pénztár számítógép
Hűtővitrin (süteményes, hidegkonyhai)
Pult és vendégtér bútorzat
Eszpresszó kávégép
Kávédaráló
Üveg eszközök (tálak, kelyhek, poharak stb.)
Fémeszközök (a felszolgálás, kiszolgálás, adagolás
eszközei és evőeszközök)
A gyorséttermi, és kávéházi felszolgáláshoz
szükséges felszerelések
Csomagolóanyagok, egyéb kellékek
Üzleti bizonylatok
Kávés- baristaedényzet
Teakínálás, teakészítés eszközei
Fagylaltfagyasztó, fagylaltpult
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A modulzáró vizsga alól felmentés adható a következő esetekben:
6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai modul teljesítése esetén a 10045-12 Gazdálkodás
modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció. modul teljesítése esetén a 10046-12 Szakmai
idegen nyelv modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6284-11 Gyorséttermi- és ételeladó munkája modul teljesítése esetén a 10056-12
Gyorsétkeztetés, ételeladás modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

Munkahelyi
11500-12
Munkahelyi egészség egészség és
biztonság
és biztonság

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2/10. évfolyam

ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
3/11. évfolyam

ögy

elméleti
heti
óraszám

0,5+0,5

gyakorlati
heti
óraszám

1. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2. évfolyam

ögy

elméleti
heti
óraszám

0,5

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10045-12
Gazdálkodás

10044-12
Élelmiszer,
fogyasztóvédelem
10046-12
Szakmai idegen
nyelv
10056-12
Gyorsétkeztetés,

Vendéglátó
gazdálkodás
Szakmai
számítások
Általános
élelmiszerismeretek,
fogyasztóvédelem
Élelmiszerek
csoportjai

1

0,5

0,5

1

1

1

1+0,5

0,5+1

1

1,5

1

1

1

1

Szakmai idegen
nyelv

1

1

Ételismeret

1

1

6

1

0,5+0,5

1

2

2

1

1

1

gyakorlati
heti
óraszám

ételeladás

Italismeret,
kiszolgálás

1

0,5+0,5

Termelési és eladói
gyakorlatok

-

Vendéglátó eladó
tevékenység

4,5
17,5

2

17,5

0,5+1

Értékesítés
gyakorlata

0,5+1,5

Összes óra

1,5

1,5

2+1

3

Értékesítés üzemi
gyakorlata
Összes óra

0,5

3+1

Termelési és eladói
üzemi gyakorlatok
10057-12
Vendéglátó eladói
értékesítés

0,5

17,5
9,5+0,5

5+2

5,5+2

14,5+2,5

140
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17,5
23+2

5,5+2,5
140

23+2,5

17,5

17,5
9,5

22
31,5

11
160

20,5
31,5

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodul

Óraszám

Tantárgyak/témakörök
1/9. évfolyam
e
Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi alapismeretek
11500-12
Munkahelyek kialakítása
Munkahelyi egészség és
Munkavégzés személyi feltételei
biztonság
Munkaeszközök biztonsága
Munkakörnyezeti hatások
Munkavédelmi jogi ismeretek

gy

ögy

2/10. évfolyam
e

ögy

e

gy

1. évfolyam
e

gy

ögy

2. évfolyam
e

Összesen

gy

36

18

18

8
8
4
4
4
8

8
8
4
4
4
8

4
4
2
2
2
4

4
4
2
2
2
4

11499-12 Foglalkoztatás Munkajogi alapismeretek
II.
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.

36

8

gy

Összesen

36

Foglalkoztatás II.

11497-12 Foglalkoztatás
Nyelvtani rendszerezés 1
I.
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
10045-12
Vendéglátó gazdálkodás

Óraszám
3/11.
évfolyam

18

16

16

16

16

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

64

64

64

64

10
10
24
20

10
10
24
20

10
10
24
20

10
10
24
20

16

70

32

68

36

Gazdálkodás

10044-12
Élelmiszer,
fogyasztóvédelem

Viselkedéskultúra, kommunikáció
A gazdálkodás elemei, a piac
A vendéglátás fogalma, fő tevékenységei
Üzletkörök és üzlettípusok, tárgyi és
személyi feltételek, munkaügyi
ismeretek.
A vendéglátásban jellemző vállalkozási
formák. Adózási ismeretek
Marketing a vendéglátásban
Ügyvitel a vendéglátásban

8
8
10

8
8
10

8
8
10

8
8
10

10

10

10

10

Szakmai számítások
Viszonyszámok
Tápérték-, tömeg- és veszteségszámítás
Létszám- és bérgazdálkodás
Árképzés
Jövedelmezőség
Készletgazdálkodás
Elszámoltatás
Általános élelmiszer-ismeretek,
fogyasztóvédelem
Az élelmiszereket felépítő anyagok és
tápértékük megőrzése
Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei
Vendéglátó tevékenység folytatásának
követelményei
Fogyasztóvédelem

36
14
12
10

Élelmiszerek csoportjai
Növényi eredetű élelmiszerek
Állati eredetű élelmiszerek
Édesítőszerek és édesipari termékek,
koffeintartalmú élvezeti áruk
Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és
állományjavítók
Italok

36
36

9

10

10

10

10

8

8
16

8
14

8
14

48

84
14
12
10
18
14
10
6

16
54

48

16

138
14
12
10
29
25
38
10

36
14
12
10

36

36

36

36

20

20

20

20

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

104
36
36

36
36

29
25
38
10

36

32

36

18
14
10
6

64
32

100
36
32

4

4

4

4

4

4

4

4

24

24

24

24

10046-12
Szakmai idegen nyelv

10056-12
Gyorsétkeztetés,
ételeladás

Szakmai idegen nyelv
Szakmai kifejezések
Szakmai technológiák
Szakmai szituációk

36
20
10
6

36
6
15
15

Ételismeret
Hidegkonyhai és gyorséttermi termékek
Reggeli és uzsonna ételek
Meleg ételek
Italismeret, kiszolgálás
Alkoholos italok
Alkoholmentes italok
Reggeli és uzsonna italok
Gyorséttermi eladás

36
12
12
12
36
10
6
6
14

36
12
12
12
36
12

Termelési és eladói gyakorlatok
Reggeli és uzsonna ételek készítése,
eladása
Hidegkonyhai termékek készítése,
eladása
Meleg ételek készítése, eladása

10057-12
Vendéglátó eladói
értékesítés

10

16

24

72
30
25
18

32
6
15
11

104
36
40
29

104
40
24
40
72
22
6
6
38

27
9
9
9
27
7
3
6
11

24
8
8
8
24
6
3
6
9

51
17
17
17
51
13
6
12
20

144

144

162

162

48

48

54

54

48

48

54

54

48

48

54

54

630

630

630

630

210

210

210

210

210

210

210

210

Termelési és eladói üzemi gyakorlatok
Reggeli és uzsonna ételek készítése,
eladása
Hidegkonyhai termékek készítése,
eladása
Meleg ételek készítése, eladása
Vendéglátó eladói tevékenység
Munkaterület, munkaszervezés
Kommunikáció
Üzleti adminisztráció
Értékesítés gyakorlata
Reggeli, uzsonna és süteményértékesítés
Hideg és meleg ételek értékesítése
Italok értékesítése

32
16

72
26
25
21

210
72
40
20
12

54
54

108
36
36
36

210
64
32
16
16

190
126
36
28
108
36
36
36

210
54
20
20
14

210
48
20
20
8
96
32
32
32

102
40
40
22
96
32
32
32

Értékesítés üzemi gyakorlata
Reggeli, uzsonna és süteményértékesítés
Hideg és meleg ételek értékesítése
Italok értékesítése
Összesen:
Összesen:

560
150
210
210
360 252
198 630
140
140
612
828

Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

272 560
832

830 / 32,52%
1772 / 67,47%

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
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560
150
210
210
2552

342 792
1134

160

560
150
210
210

560
150
210
210

352 656
1008

2302

30
70

A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkavédelmi
alapismeretek

11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

Munkahelyek
kialakítása

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
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 tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános 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
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x
x

Olvasott szakmai szöveg megértése
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x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x

Felelősségtudat

x

x

Szabálykövetés

x
x

x

Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

Visszacsatolási készség

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x

Rendszerező képesség

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

Helyzetfelismerés

x
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x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

36 óra
9-13. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges
kompetenciák elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
8 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti
áttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére
és testi épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajtái és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalommeghatározásai.
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1.3.2. Munkahelyek kialakítása
8 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése.
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai.
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és
környezetvédelem célja, eszközei.

alakjelek.

Hulladékgazdálkodás,

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
4 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek.
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalommeghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
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4 óra

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság,
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
4 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz).
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások,
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége
a munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége.
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
8 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók,
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási
területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a
munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
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Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.

keretében

Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés
eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.

jelentősége

és

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12
Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x
x

Vállalkozást hoz létre és működtet
x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít
x

Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x

Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség

x

Határozottság
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsajátítására.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok,
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése,
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony,
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes
munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.

23

2.3.3. Álláskeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő e-mail cím és fénykép megválasztása, motivációs levél
felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a
munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai.
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”):
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések,
béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés,
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub,
pszichológiai tanácsadás.
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a
fejlesztendő kompetenciák

I. megnevezésű szakmai
témakörök oktatása során

Nyelvtani
rendszerezés I.

Nyelvtani
rendszerezés II.

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)

x

x

x

x

egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt

x

x

x

x

11497-12
Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:

idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok

x
x

a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra
való reagálás egyszerű mondatokban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x
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x

3. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló
idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a
munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási
készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a
szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1
10 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó
igeidőket,
illetve
begyakorolják
azokat,
hogy
a
munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra
adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A
témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az
elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére,
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, valamint a
helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz
reagálni.
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás,
a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség,
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz exaktabb módon idegen
nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt.
Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen
nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3 alapvető igeidő, a
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segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés,
a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák
arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a
munkahelyi meghallgatás során.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg.
Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv
struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a
tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.4. Munkavállalói szókincs
20 óra
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon
mutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának
elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a
célnyelvi
országban.
Begyakorolja
az
alapadatokat
tartalmazó
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formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami
alkalmassá
teszi
arra,
hogy
a
munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül
a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak, mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x
x
x
x
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x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.
2.1.

rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás

3.
3.1.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

4.

Csoportos munkaformák körében

2.2.

4.1.
4.3.

x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10045-12 azonosító számú
Gazdálkodás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A
10045-12
azonosító
számú,
Gazdálkodás
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Elszámoltatás

Készletgazdálkodás

Jövedelmezőség

Árképzés

Létszám- és bérgazdálkodás

Tápérték-, tömeg- és veszteségszámítás

Viszonyszámok

Ügyvitel a vendéglátásban.

Szakmai számítások

Marketing a vendéglátásban.

A vendéglátásban jellemző vállalkozási
formák. Adózási ismeretek.

Üzletkörök és üzlettípusok.
Tárgyi-, személyi feltételek,
munkaügyi ismeretek.

A vendéglátás fogalma, főtevékenységei.

A gazdálkodás elemei, a piac.

10045-12
Gazdálkodás

Viselkedéskultúra, kommunikáció.

Vendéglátó gazdálkodás

FELADATOK
Alkalmazza a gazdálkodás
összefüggéseit
Felméri az üzletben megjelenő
keresletet és kínálatot
Választékot állít össze, árlapot
készít
Figyelemmel kíséri az
árukészletet
Ellenőrzi a napi árukészletet
és vételez a raktárból
Elvégzi az áruátvétel és
tárolás szakszerű
dokumentálását
Rendelést állít össze
Árut vesz át
Leltározási feladatokat végez
Bizonylatokat állít ki
Standol, elszámol a napi
bevétellel
Nyugtát,
készpénzfizetési/átutalási
számlát állít ki
Jelenléti ívet vezet
Elkészíti, módosítja a
munkabeosztást
Ételt, italt,
cukrászkészítményt, árukat
beáraz

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

34

Anyaghányadot, kalkulációt
készít
Veszteségszámításokat végez
Gazdálkodási számításokat
végez
Kiszámítja az ételek tápanyagés energiatartalmát
Az áru tömegével kapcsolatos
számításokat készít
Figyelemmel kíséri az üzleti
eredmény és költségek
alakulását
Megkülönbözteti a vendéglátó
vállalkozási lehetőségeket és
azok feltételeit
Üzlettípusa marketingelemeit
használja
Értékesítést ösztönző
tevékenységet folytat
Alkalmazza az üzleti
kommunikáció eszközeit

x

x

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 gazdálkodás körfolyamata
és elemei
A gazdálkodás piaci szereplői
A piacok csoportosítása
A piaci tényezők és azok
összefüggései
A piaci verseny
A gazdálkodás alapegységei
A vállalkozások lényege és
jellemzői
Gazdálkodás és ügyvitel
Áruszükségleti terv,
árufedezet, beszerzési formák
Raktári készletek kezelése,
ellenőrzése
Az áruátvétel szabályai,
folyamata
Költségelszámolás
Az anyagfelhasználás mérése
Az étlaptervezés formái,
jelentősége, alapelvei
A vendéglátás
tevékenységének általános
feltételei
A vendéglátó tevékenység
tárgyi és személyi feltételei
A munkaadó és a
munkavállaló kapcsolata:

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

munkaszerződés, munkaidő
beosztás, munkabér
Az üzleti gazdálkodás
bizonylatai
A gazdálkodás elemei,
összefüggése és eredménye
A vendéglátás gazdasági
számításai
A jövedelmezőséggel
kapcsolatos mutatók
Létszám- és
bérgazdálkodással
kapcsolatos mutatók
Készletgazdálkodással
kapcsolatos mutatók
Árképzés
Marketing alapismeretek
Marketing tevékenység és
reklámeszközök a
vendéglátásban
Értékesítés ösztönzés eszközei
Viselkedéskultúra,
kommunikáció
Az üzleti élet írásbeli formái
A vendéglátás üzletkörei és
üzlettípusai

x
x

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

Olvasott szakmai szöveg
megértése
Szakmai nyelvi íráskészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
Szakmai nyelvű
beszédkészség
Elemi számolási készség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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 KOMPETENCIÁK
Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szorgalom, igyekezet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Közérthetőség

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Tervezési képesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rendszerező képesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Áttekintő képesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

36

4. Vendéglátó gazdálkodás tantárgy

70 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

4.1. A tantárgy tanításának célja
A gazdaság alapfogalmainak, szervezeti kereteinek és a gazdálkodási tevékenység
megjelenési formáinak megismerése. A munkaviszony létesítésével és
megszüntetésével kapcsolatos ismeretek megszerzése. A vendéglátásban
leggyakrabban előforduló vállalkozási formák megismerése. A vendéglátásra
jellemző munkaerő-gazdálkodási feladatok meghatározása. Alapvető adózási
ismeretek elsajátítása. A vendéglátás főtevékenységeinek, üzletköreinek
megismerése. A vendéglátásban alkalmazandó kommunikációs és marketing
elemek elsajátítása.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma kapcsolódik a szakmai modulok méréssel,
anyaggazdálkodással és kínálat összeállítással kapcsolatos területeihez,
felhasználva a közismereti tantárgyakban elsajátított általános kommunikációs,
matematikai és társadalomismereti tartalmakat.
4.3.

Témakörök
4.3.1. Viselkedéskultúra, kommunikáció
8 óra
A kommunikáció fogalma, folyamata, elemei, formái, csatornái, módjai
(verbális, non-verbális).
Embertípusok, személyiségtípusok (Szangvinikus, kolerikus, melankolikus,
flegmatikus).
Szóbeli kommunikáció (kapcsolatfelvétel: köszönés, megszólítás, bemutatkozás,
bemutatás, kapcsolattartás: beszélgetés, ismertetés, kapcsolat lezárása:
elköszönés).
Írásbeli kommunikáció (üzleti / hivatalos levél, önéletrajz, névjegykártya).
Modern kommunikációs csatornák szerepe, előnye-hátránya, használatának
szabályai (e-mail, fax, SMS, MMS, üzenetrögzítő).
4.3.2. A gazdálkodás elemei, a piac
8 óra
A gazdálkodás alapfogalmai.
A gazdálkodás körfolyamata, termelési-újratermelési ciklus, a gazdálkodás
összefüggései (szükséglet, igény, termelés, elosztás, csere, a pénz, mint
fizetőeszköz - kialakulásának rövid áttekintése, fogyasztás).
Szükségletek csoportosítása (fontosság, mennyiség, minőség).
Nemzetgazdaság fogalma, tagozódása (ág, ágazat, alágazat, szakágazat,
szektorok).
A piac fogalma, fajtái (áru, szolgáltatás, pénz, tőke, munkaerő).
A piac történeti áttekintése (tiszta piacgazdaság, tervgazdaság, vegyes
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piacgazdaság).
A piac tényezői és azok kapcsolata (kereslet – kínálat – ár).
A piaci verseny (feltételei), korunk piaci helyzete.
4.3.3. A vendéglátás fogalma, főtevékenységei
10 óra
A vendéglátás fogalma.
A vendéglátás helye, szerepe a nemzetgazdaságban.
A vendéglátás feladata.
A vendéglátás jelentősége (gazdasági, kulturális, társadalmi, politikai).
A vendéglátás fő- és melléktevékenységei:
Beszerzés (árufőcsoportok, vendéglátásban jellemző árurendelési- beszerzési
típusok: szállítási szerződés, cash and carry, árurendelést befolyásoló tényezők:
pillanatnyi készlet, törzskészlet, biztonsági készlet, árak, akciók, szezon, felvett
foglalások, szállítási kondíciók, forgótőke, fizetési feltételek, HACCP minősítés,
hűtőlánc) Szerződéskötés, árurendelés.
Raktározás (áruátvétel kritériumai: mennyiségi, minőségi, értékbeli, számla,
szállítólevél, áruátvétel eszközei pl. mérleg, raktárak típusai: szárazáru, földesáru, hús, hal, tojás, szakosított tárolás, FIFO elv, raktárak kialakításának
szabályai, helyiségek kapcsolatai, útvonalak).
Termelés (áruvételezés szabályai, vételezési ív, vételezés szempontjai:
pillanatnyi készlet, várt forgalom, szakosított előkészítés: zöldség, hús, hal,
tojás, termelés helyiségei: konyhák típusai).
Értékesítés (választékközlés eszközei: étlap, itallap, árlap, ártájékoztatás,
rendelés folyamata, hidegen – melegen tartás, értékesítési rendszerek:
kiszolgálás, felszolgálás, önkiszolgálás).
Szolgáltatás (szolgáltatás fogalma, vendéglátás jellemző szolgáltatásai).
Mellékfolyamatok (mosogatás: fehér, fekete, hulladékkezelés: veszélyes
hulladékok).
4.3.4. Üzletkörök és üzlettípusok. Tárgyi-, személyi feltételek, munkaügyi
ismeretek
10 óra
Vendéglátás üzemei, üzletei (termelőüzemek tevékenysége, üzem-üzletüzlethálózat fogalma).
Üzletkörök (melegkonyhás vendéglátóhelyek, cukrászdák, italüzletek, zenés
szórakozóhelyek).
Üzlettípusok jellemzői (elhelyezkedés, kialakítás, berendezés, választék,
befogadóképesség, vendégkör, árak, szolgáltatások).
A vendéglátás tárgyi feltételei (üzem, üzlet, termelés és értékesítés helyiségei,
berendezései).
A vendéglátás személyi feltételei (termelés, értékesítés, szolgáltatás
munkakörei) és munkaügyi ismeretek.
Munkáltató és munkavállaló kapcsolata (munkaszerződés fogalma, tartalma,
jellemzői) Munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei.
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Munkaköri leírás célja, tartalma.
Munka Törvénykönyve és a Kollektív szerződés célja, főbb tartalmi elemei.
Munkaerő- és létszámgazdálkodás célja, tartalma (állományi-, dolgozói-,
átlaglétszám, fluktuáció, termelékenység, átlagbér).
Munkaidő beosztási formák (azonos időben, osztott, törzsidő, rugalmas).
Bérezési formák (minimálbér, alapbér, jutalék, prémium, órabér, béren kívüli
juttatási formák).
Munkaidő beosztás, szabadságolás dokumentumai.
4.3.5. A vendéglátásban jellemző vállalkozási formák. Adózási ismeretek
10 óra
A gazdálkodás alapegységei, alapfogalmai (állam, gazdálkodó szervezetek,
háztartás).
Vállalkozási formák, típusok (egyéni és társas vállalkozások, KKT, BT, KFT,
RT).
Vendéglátásra jellemző vállalkozási típusok jellemzői (egyéni, BT, KFT
alapítása, alapításának feltételei, dokumentumai, tagjai, tagok felelőssége, tagok
jogai, vállalkozások vagyona, megszűntetési módjai, belső és külső ellenőrzése,
NAV).
Adó fogalma, adó alanya, tárgya, adózás alapelvei, funkciói.
Adók csoportosítása, főbb adófajták jellemzői (SZJA, jövedéki adó, osztalékadó,
nyereségadó, helyi adók, ÁFA).
4.3.6. Marketing a vendéglátásban
8 óra
A marketing fogalma, kialakulása, fejlődési szakaszai.
A marketingtevékenység részfolyamatai (piacszegmentálás és a piaci csoportok
jellemzői, a piackutatás módjai és azok jellemzői, a marketing-mix elemei és
jellemzői, végrehajtás és ellenőrzés).
A marketingkommunikáció eszközei: reklám (feladata, célja, formái, fogalma, a
reklámüzenet, a reklámeszköz fogalma és csoportjai, a reklámhordozó fogalma
és csoportjai, a vendéglátásban alkalmazott üzleten belüli és üzleten kívüli
reklámeszközök és reklámhordozók).
Személyes eladás (fogalma, jellemzői), közönségkapcsolatok (fogalma, feladatai,
fajtái), eladásösztönzés (fogalma, eszközei), egyéb piacbefolyásoló eszközök.
4.3.7. Ügyvitel a vendéglátásban
16 óra
Bizonylatok típusai, szigorú számadású bizonylatok jellemzői.
Ügyvitel fogalma, gazdasági esemény és bizonylatolás.
Nyomtatványok felismerése, kitöltése, alkalmazása, tartalmának ismerete
(készpénzfizetési számla, nyugta, átutalási számla, felvásárlási jegy, standív,
étkezési utalványok, vásárlók könyve).
Készletgazdálkodás a vendéglátásban: a készletgazdálkodás fogalmai
(nyitókészlet, készletnövekedés, készletcsökkenés, értékesítésen kívüli
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készletcsökkenés, zárókészlet, átlagkészlet, forgási sebesség) bizonylatainak
típusai, kitöltése (szállítólevél, számla, bevételezési-kiadási bizonylat, vételezési
jegy, selejtezési ív).
Leltározás: áruátvétel, bevételezés, készletnyilvántartás, leltározás módjai
(elszámoltató,
lecsapó,
átadó-átvevő,
vagyonmegállapító)
folyamata,
bizonylatainak ismerete, kitöltése (leltárív, leltárjegyzőkönyv), standolás.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Osztályterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanulás
házi feladat
egyéb

csoport

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

osztály
x
x
x

x
x
x
x

4.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

Osztálykeret

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

x
x
x
x
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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5. Szakmai számítások tantárgy

138 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

5.1. A tantárgy tanításának célja
Alapvető statisztikai, árképzési, jövedelmezőségi számítási ismeretek megismerése,
alkalmazása. Termékek és szolgáltatások árának kialakítása, összetételének
elemzése. Vendéglátó üzletek bevételének, kiadásainak, költségeinek,
eredményének elemzése. Optimális készlet kialakításához szükséges számolási
ismeretek elsajátítása. Bevétel, eredmény, költség tervezése, elemzése
mutatószámok, viszonyszámok segítségével. Optimális létszám és bérgazdálkodás
megismerése, mutatószámainak alkalmazása.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy tananyagtartalma felhasználja a közismeretben elsajátított matematikai
alapokat, ráépül a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy fogalmi rendszerére és
kapcsolódik az Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy
témaköreihez.
5.3. Témakörök
5.3.1. Viszonyszámok
Százalékszámítás, kerekítés szabályai.
Statisztikai ábrázolási módok (kördiagram,
statisztikai táblázatok.
Megoszlási viszonyszám.
Bázis- és láncviszonyszám.
Dinamikus viszonyszám.
Tervfeladat- és tervteljesítési viszonyszám.

14 óra
oszlopdiagram,

5.3.2. Tápérték-, tömeg- és veszteségszámítás
Mértékegység átváltások.
Alapfogalmak (bruttó súly, tárasúly, nettó súly).
Energia- és tápérték táblázat.
Anyaghányad-számítás.
Tömegszámítás.
Veszteség- és tömegnövekedés számítás.

12 óra

5.3.3. Létszám- és bérgazdálkodás
Átlaglétszám számítása.
Munkabér költség, bérköltség közterhekkel kiszámítása.
Termelékenység számítása.
Átlagbér számítása.
Bérszínvonal, bérszínvonal közterhekkel.

10 óra
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idősor…),

5.3.4. Árképzés
29 óra
Árkialakítás szempontjai.
Áruk és szolgáltatások árának kialakítása, sajátosságai, felépítése (bruttó és
nettó ár, ÁFA, beszerzési ár, árrés, haszonkulcs).
ÁFA számítás.
Árképzés, árkialakítás.
Árengedmény- és felárszámítás.
Ár- és bevételelemzés (árrés-szint, anyagfelhasználási-szint, haszonkulcs).
5.3.5. Jövedelmezőség
25 óra
A költség fogalma, fajtái és azok csoportosítása (nemek szerint, bevételhez való
viszonya szerint, elszámolhatóság szerint).
Költséggazdálkodás, költségelemzés (költségszint).
Az eredmény fogalma (nyereség, veszteség, null szaldó / fedezeti pont).
Az eredmény-kimutatás menete, jövedelmezőségi tábla készítése, az adózott és
az adózatlan eredmény kiszámítása.
Az eredmény elemzése (eredményszint).
5.3.6. Készletgazdálkodás
38 óra
Átlagkészlet számítási módok, azok alkalmazása (számtani átlag, súlyozott
átlag, kronologikus átlag).
Áruforgalmi mérlegsor alkalmazása.
Készletgazdálkodási mutatószámok alkalmazása (forgási sebesség napokba és
fordulatokban).
5.3.7. Elszámoltatás
Leltárhiány, többlet értelmezése.
Normalizált hiány, készen tartási veszteség értelmezése.
Raktár elszámoltatása.
Termelés elszámoltatása.
Értékesítés elszámoltatása.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Osztályterem
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10 óra

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

osztály
x
x
x

x
x

5.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása

Osztálykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x

x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10044-12 azonosító számú
Élelmiszer, fogyasztóvédelem
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Édesítőszerek és édesipari termékek,
koffeintartalmú élvezeti áruk

Fűszerek, ízesítők, zamatosítók, és
állományjavítók

Italok

Vendéglátó tevékenység folytatásának
követelményei

Élelmiszerek csoportjai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Növényi eredetű élelmiszerek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fogyasztóvédelem

Állati eredetű élelmiszerek

Vendéglátó üzlet kialakításának
feltételei

10044-12 Élelmiszer,
fogyasztóvédelem

Az élelmiszereket felépítő anyagok és
tápértékük megőrzése

Általános élelmiszer-ismeretek,
fogyasztóvédelem

FELADATOK
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a korszerű életmódhoz
kötődő sajátosságokat
Alkalmazza az élelmiszerkutatások
eredményeit
Alkalmazza a diétás szabályokat
Betartja és betartatja a HACCP
előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai
előírásokat
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és/vagy
ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve
minőség-megőrzési időket és az áruk
minőségét
Az előírásoknak megfelelően
alkalmazza a mintavételi szabályokat
Betartja és betartatja a
környezetvédelmi előírásokat
Betartja a fogyasztóvédelmi
előírásokat
Magas fokú személyi higiéniát tart
fenn az élelmiszer forgalmazás során

x

x
x
SZAKMAI ISMERETEK

Táplálkozástudományi alapismeretek
Élelmiszerek tápértékének megőrzése

x
x
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x

Mikroorganizmusok jellemzői
Élelmiszerek tartósítása
Malomipari termékek, sütőipari
termékek, tészták
Természetes édesítőszerek,
mesterséges édesítőszerek
Zsiradékok
Tej, tejtermékek
Tojás
Hús, húsipari termékek, baromfifélék,
halak és hidegvérűek, vadak
Zöldségek, gyümölcsök
Édesipari termékek, koffeintartalmú
élelmiszerek
Alkoholtartalmú italok, alkoholmentes
italok
Fűszerek, ízesítőanyagok,
adalékanyagok, kényelmi anyagok
Élelmiszer vizsgálat
A HACCP élelmiszerbiztonsági
rendszer alapelvei
Személyi higiénia
Nyersanyagok beszerzési, átvételi,
tárolási, előkészítési követelményei
Vendéglátó termékkészítés, tárolás,
szállítás, kiszolgálás kritikus
pontjainak meghatározása
Vendéglátó műhely, konyha, eladótér
higiéniája, kritikus pontok ellenőrzése
Vendéglátó tevékenység
környezetvédelmi előírásai
Hazai és EU-s fogyasztóvédelmi
szabályok

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
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

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 KOMPETENCIÁK
Pontosság
Felelősségtudat

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Rendszerező képesség

x

x

x

x

Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x

x

x
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6. Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy

36 óra

Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

6.1. A tantárgy tanításának célja
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak
megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A vendéglátó
üzlet kialakításának és üzemeltetésének követelményei és a működéssel kapcsolatos
fogyasztóvédelmi és HACCP szabályok elméleti hátterének megismertetése, a
tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. A feldolgozott élelmiszerek forgalomba
hozatalának lehetőségei, feltételeinek elsajátítása.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
6.3.

Témakörök
6.3.1. Az élelmiszereket felépítő anyagok és tápértékük megőrzése
20 óra
Az élelmiszerek fogalma.
Az élelmiszerek árujellemzői és forgalmazásuk feltételei.
Táplálkozás jelentősége.
Az élelmiszereket felépítő anyagok: víz, fehérjék, zsiradékok és
zsírszerű anyagok, szénhidrátok, vitaminok, ásványi anyagok,
adalékanyagok.
Emésztés, tápanyag felszívódás.
Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete.
Élelmiszerek tápértékének megőrzése.
Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra.
Az élelmiszerek feldolgozása folyamán bekövetkező változások.
Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei.
Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége.
Az élelmiszerek romlása.
A tartósítás fogalma.
Az élelmiszer-tartósítás fizikai módszerei.
Az élelmiszer-tartósítás, fizika-kémiai módszerei.
Az élelmiszer-tartósítás kémiai módszerei.
Az élelmiszer-tartósítás biológiai módszerei.
6.3.2. Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei
8óra
Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei.
Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz, szennyvízelvezetés
követelményei.
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A helyiségek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett övezetek
kereszteződésének tilalma.
Bejáratok kialakításának követelményei.
Raktárak kialakításának követelményei.
Előkészítő helyiségek kialakításának követelményei.
Konyhák, műhelyek kialakításának követelményei.
Mosogatók kialakításának követelményei.
Vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei.
Személyi higiénia.
Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv, érvényes
orvosi alkalmassági vizsgálat igazolása.
Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei.
Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek.
6.3.3. Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei
4 óra
A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei.
Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei.
Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai.
Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai.
6.3.4. Fogyasztóvédelem
4 óra
Fogyasztók egészségének és biztonságának védelme.
Fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme.
Fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása.
Jogorvoslathoz és kárigényhez, érvényesítéséhez való jog.
Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel.
Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek.
Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek.
Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek.
Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések
elintézésének szabályai.
Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése.
Jegyzőkönyv kitöltése.
Válaszadás határideje a bejegyzésre.
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei.
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama.
Szavatosság és jótállás helytállási bizonyítási kötelezettségei.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
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6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

csoport

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

osztály
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése

Osztálykeret

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

x

x
x
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tanulói

-

-

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

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

7. Élelmiszerek csoportjai

104 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

7.1
A tantárgy tanításának célja
A vendéglátásban felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok
konyhatechnológiai szerepének és fontosságának megismerése a felhasználás
lehetőségeinek az elsajátítása.
7.2
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül. Az Előkészítési és ételkészítési alapismeretek
tantárgyban A technológiai alapismeretek témakör kapcsolódó tartalom.
7.3

Témakörök
7.3.1
Növényi eredetű élelmiszerek
36 óra
Növényi eredetű zsiradékok jellemzése és felhasználása.
Zsírok, olajok fogalom-meghatározása.
A növényi olajok, zsírok jellemzői, alapanyagai, előállításuk fő lépcsői.
Zsírok-olajok minőségértékelésének szempontjai.
A termékcsoport áruinak minőségmegőrzése.
Zöldségek jellemzése és felhasználása.
A gyümölcs- és zöldségáruk árurendszere.
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A gyümölcs- és zöldségáruk árutulajdonságai.
Gyümölcsfajták jellemző árutulajdonságai.
Zöldségfajták jellemző árutulajdonságai.
Gyümölcs- és zöldségáruk minőségmegőrzése, forgalmazásuk szabályai.
Gyümölcsök jellemzése és felhasználása
Gabona-, malom-, sütő- és tésztaipari termékek jellemzése és felhasználása.
A gabonafajták és alkalmazásuk az emberi táplálkozásban.
Malomipari műveletek és termékeik.
Száraztészták.
A kenyér.
Sütőipari fehértermékek.
7.3.2
Állati eredetű élelmiszerek
36 óra
Állati eredetű zsiradékok (vaj, sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati
eredetű olajak) jellemzése felhasználása.
Tej, tejkészítmények, tejtermékek jellemzése, felhasználása (tej, túró, joghurt,
sajt, vaj, ízesített tejkészítmények, tejkonzervek, sűrített tej, stb.). A tej és
tejkészítmények, tejtermékek tárolása, eltarthatósága, vendéglátó ipari
felhasználása.
Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás
minősítése, tárolása, tartósított termékei. A tojás tárolása, eltarthatósága
vendéglátó ipari felhasználása.
Hús,
húsipari
termékek
jellemzése,
táplálkozástani
jelentősége,
felhasználása. Tartós és nem tartós húsipari termékek, darabos áruk, vörös
áruk, pácolt, főtt, füstölt, szárított készítmények. A húsipari termékek
eltarthatósága, tárolása és vendéglátó ipari felhasználása.
A hús-feldolgozóipar nyersanyagai.
Alapanyagok, segéd- és járulékos anyagok.
Hús-feldolgozóipari műveletek.
A hús-feldolgozóipar termékeinek jellemzése és csoportosítása, minőségi
követelményei.
Töltelékes áruk: hőkezeléssel és hőkezelés nélkül készült töltelékes áruk.
Darabos húskészítmények.
Étkezési szalonnák.
Húskonzervek.
A hal-feldolgozóipar termékei.
Halkonzervek.
Baromfiipari termékek, vágott baromfik jellemzése, táplálkozástani
jelentősége, felhasználása. A háziszárnyasok (tyúk, liba, kacsa, pulyka, stb.)
feldolgozása. A baromfihúsból készült húsipari termékek, tárolása,
eltarthatósága.
Vadak jellemzése felhasználása. A vadhúsok táplálkozástani jelentősége. A
vadhúsok kezelése, feldolgozása. A vadak csoportosítása.
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Halak és hidegvérűek jellemzése felhasználása.
Egyéb hidegvérű állatok jellemzése, táplálkozástani jelentősége,
felhasználása. Halak, puhatestűek, rákok, kagylók, étkezési csigák.
7.3.3.
Édesítőszerek és édesipari termékek, koffeintartalmú élvezeti
áruk
4 óra
Természetes édesítőszerek jellemzése és felhasználása.
Mesterséges édesítőszerek jellemzése és felhasználása.
Kakaópor jellemzése és felhasználása.
Csokoládétermékek és bevonómasszák jellemzése és felhasználása.
Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, kávé felhasználása.
Teafajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása.
7.3.4.
Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és állományjavítók 4 óra
Fűszerek jellemzése és felhasználása.
Ízesítőanyagok, só és ecet jellemzése, felhasználása.
Adalékanyagok jellemzése és felhasználása.
Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása.
7.3.5.
Italok
24 óra
Alkoholtartalmú italok jellemzése és felhasználása.
Alkoholmentes italok.
Természetes vizek, ásványvizek, gyógyvizek fogalma, biológiai hatása,
szerepük a kereskedelemben.
Gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök (élettani hatásuk, alapanyagaik,
minőségi követelmények).
Szénsavas üdítőitalok (táplálkozástani hatásuk, kereskedelmi jelentőségük,
minőségi követelményeik, minőségmegőrzés időtartama).
Alkoholtartalmú italok.
Az alkohol élettani hatásának ismertetése.
A kulturált alkoholfogyasztás szabályai.
Hazánk borvidékei.
A borok.
A borok fogalma, jellemzése, készítése, kezelése és gondozása, palackozása,
tárolása.
Minőséget meghatározó tényezők.
A borok típusai.
Természetes borok.
Likőrborok.
Szénsavas borok.
A pezsgő gyártása, minőségi jellemzői, fajtái, minőségi követelmények,
érzékszervi tulajdonságai, választéka, palacktípusa.
A sör (jellemzése, készítése, minőségét meghatározó tényezők).
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Sörök fő típusa, forgalomba hozatala.
Szeszipari készítmények (jellemzése, készítése, minőségi követelménye,
kereskedelmi jelentősége).
Alkoholmentes italok jellemzése és felhasználása.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

csoport

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

osztály
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

Osztálykeret

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

54

tanulói

x

-

x

-

1.5.
1.6.
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.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10046-12 azonosító számú
Szakmai idegen nyelv
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10046-12 azonosító számú, Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Szakmai szituációk

Szakmai technológiák

10046-12
Szakmai idegen nyelv

Szakmai kifejezések

Szakmai idegen nyelv

FELADATOK
Idegen nyelven kommunikál a munkatársaival és
a vendégekkel
Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét
Idegen nyelven telefonál
Technológiai műveleteket, munkafolyamatokat
idegen nyelven mond el
A gyakorlati munka során idegen nyelven
utasítást ad és fogad
Az általános gasztronómia idegen nyelvű
szókincsét alkalmazza
A vendéglátás legfontosabb idegen nyelvű
szókincsét alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK
Általános idegen nyelvű kommunikáció, olvasás,
fordítás
Etikett, protokoll idegen nyelven
Illemtani formulák idegen nyelven
Idegen nyelvű szakmai kommunikáció a
vendégekkel
Idegen nyelvű szakmai kommunikáció a
beszállítókkal, viszonteladókkal, munkatársakkal
Vevőpanaszok kezelése idegen nyelven
Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és
késztermékek idegen nyelvű technológiája
Italok és ételek neve, készítésük technológiájának
leírása idegen nyelven
Konyhai, cukrászati és éttermi gépek,
berendezések nevei és feliratainak ismerete
idegen nyelven

x
x
x
x
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
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg
megértése
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x

x

x

x

x
x

Idegen nyelvű géphasználati feliratok
x
értelmezése, megértése
Elemi számolási készség idegen nyelven
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Szorgalom, igyekezet
x
Fejlődőképesség, önfejlesztés
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

8.

Szakmai idegen nyelv tantárgy

72 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

8.3. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátásban használt szakmai szókincs elsajátítása, alkalmazása. Különböző
ételkészítési, cukrászati technológiák idegen nyelvű ismerete, alkalmazása. A
vendéglátás termelésben, értékesítésben jellemző szituációk idegen nyelvű
kezelése.
8.4.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A vendéglátásban használt szakmai szókincs elsajátítása, alkalmazása.
Különböző ételkészítési, cukrászati technológiák idegen nyelvű ismerete,
alkalmazása.
A vendéglátás termelésben, értékesítésben jellemző szituációk idegen nyelvű
kezelése.
8.5.

Témakörök
8.5.3.
Szakmai kifejezések
26 óra
Gasztronómia nyersanyagai.
Cukrászkészítmények megnevezései.
Ételek megnevezései.
Italok megnevezései.
Vendéglátó ipari egységek és helyiségeik.
Vendéglátásban használatos eszközök, berendezések, gépek megnevezései.
Beszerzési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések.
Termelési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések.
Értékesítési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések.

.
8.5.4.
Szakmai technológiák
Cukrászati technológiák.
Ételkészítési technológiák.
Italok készítése, felszolgálás folyamatai.

25 óra

8.5.5.
Szakmai szituációk
Kommunikáció a munkatársakkal.
Etikett, protokoll alkalmazása.
Kommunikáció a vendégekkel.
Vendégek fogadása.
Ajánlás idegen nyelven.
Rendelésfelvétel idegen nyelven.
Panaszkezelés.

21 óra
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8.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
8.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

csoport

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

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

osztály
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

8.5.4. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

Osztálykeret

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

x

x

-

x

-

x

-

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

tanulói

-

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

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

8.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10056-12 azonosító számú
Gyorsétkeztetés, ételeladás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Gyorséttermi eladás
Reggeli és uzsonna ételek készítése,
eladása
Hidegkonyhai termékek készítése,
eladása
Meleg ételek készítése, eladása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Meleg ételek

Reggeli és uzsonna italok

Termelési és
eladói
gyakorlatok

Alkoholmentes italok

Termelési és
eladói
gyakorlatok

Alkoholos italok

Italismeret,
kiszolgálás

x

Reggeli és uzsonnaételek

10056-12
Gyorsétkeztetés, ételeladás

Hidegkonyhai és gyorséttermi termékek

Ételismeret

Reggeli és uzsonna ételek készítése,
eladása
Hidegkonyhai termékek készítése,
eladása
Meleg ételek készítése, eladása

A 10056-12 azonosító számú, Gyorsétkeztetés, ételeladás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Elvégzi az egyéni előkészületeket
A munkaterületet, értékesítőteret, gépeket,
eszközöket nyitásra előkészíti
Árcímkéket, árlapot, ártáblát készít, rendez,
kihelyez

x

x

x

x

x

x

Konyhatechnológiai munkaműveleteket végez

x

x

x

x

x

x

Használja az új technológiákat és anyagokat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tájékozódik a napi feladatokról

Reggeli és uzsonna ételeket, italokat készít
Hidegkonyhai készítmények befejező műveleteit
végzi

x

x

x

x

Gyorséttermi ételeket, salátákat készít
Adagolja, tálalja és díszíti az ételeket helyben
fogyasztásra vagy elvitelre

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gyorséttermi és büfé kiszolgálást végez

x

x

x

x

x

x

Nyugtát, számlát készít, fizettet
Szakszerűen kezeli a gépeket, sütő-főző
berendezéseket
Betartja a higiéniai előírásokat, a HACCP
szabályokat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szükség szerint standol

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Üzemen kívül helyezi a gépeket

x

x

x

x

x

x

x

Elvégzi az üzleti zárási teendőket
Betartja a munkaegészségügyi, védelmi és
tűzvédelmi szabályokat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Ételkészítési műveletek és csoportosításuk

x

x

x

Raktári készletek

x

x

x

x

x

x

Reggeli-, löncs- és uzsonnaételek,- italok
Hidegkonyhai termékek, hideg és meleg
szendvicsek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Csomagolás

x

x

x

Gyorséttermi ételek, készen tartás, tárolás

x

x

x

Gyorséttermi ételek, büféáruk

x

x

x

Palackos, kimért és gépi üdítők

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gépek, berendezések használata

x

x

x

x

x

x

x

Üzleti nyitási és zárási teendők

x

x

x

x

x

x

x

Szelektív hulladékkezelés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Standív

x

x

x

x

Pénztárgép, üzleti informatikai eszközök

x

x

x

x

x

x

x

Munka- és tűzvédelmi szabályok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szakmai nyelvű beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Állóképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Terhelhetőség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kompromisszumkészség

x

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
A környezet tisztántartása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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9. Ételismeret tantárgy

104 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

9.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók készség szinten sajátítsák el a szakszerű, biztonságos munkavégzéshez
szükséges technológiai ismereteket. Ismerjék meg a vendéglátó-eladó által
készített, értékesített különböző termékek nyersanyagait, elkészítési módjukat.
Sajátítsák el, hogyan kell tálalni, díszíteni, készen tartani, kiszolgálni és a vendég
igényére becsomagolni a termékeket.
9.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti
tartalmak mellett kapcsolódik az 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem
megnevezésű szakmai követelmény-modulhoz tartozó tantárgyakhoz valamint a
10045-12 Gazdálkodás modul témaköreihez.
9.3.

Témakörök
9.3.1.
Hidegkonyhai és gyorséttermi termékek
40 óra
Ételkészítési alapfogalmak.
Ételkészítési műveletek és csoportosításuk.
Hideg ételek: szendvicsek, étvágyfalatok, sör és borkorcsolyák, aszpikos
készítmények, hideg töltött főzelékek, tojásételek.
Húsokból készülő hideg ételek.
Felvágottak, vegyes ízelítők.
Dísztálak.
Saláták: nyers saláták, főtt, összetett saláták, és tartósított saláták.
Salátaöntetek (dresszingek): ecetolajos öntetek, tejtermék alapú, majonéz
alapú, hideg hollandi mártás alapú öntetek, gyümölcsöntetek.
Gyorséttermi ételek: meleg szendvicsek, hamburgerek, hot-dog, sült hurka,
kolbász, pecsenyék, egyben sült, szeletben sült és grillezett húsok,
bundázott ételek.
A hidegkonyhai és gyorséttermi ételek készen tartása, tálalása, kiszolgálása
és tárolása.
9.3.2.
Reggeli és uzsonnaételek
24 óra
A korszerű reggeli- és uzsonna választék összeállítása.
Reggeli-, löncs-, és uzsonnaételek.
Tejes ételek és étel-kiegészítők.
Müzlik felhasználása a reggelinél.
Magyaros meleg reggeli ételek, tojásételek készítése.
Felvágottak, sajtok, vaj, dzsem, méz ajánlása a reggelihez.
Reggelihez és uzsonnához készülő pékáruk, francia pékáruk, teljes kiőrlésű
és hagyományos technológiával készülő termékek.
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9.3.3.
Meleg ételek
40 óra
Levesek: egyszerű híg levesek, sűrített levesek gyümölcslevesek, összetett
levesek.
Meleg előételek: zöldség- és főzelékféléből-, tésztákból-, sajtból-, tojásból-,
húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek.
Rizottók.
Mártások, alaplevek.
Köretek: burgonyából, gabonafélékből, tésztafélékből készíthető köretek.
Vegyes és gyümölcs köretek.
Sós tésztafélék készítése: olasz főtt tészták, magyaros sós tészta: főtt, sült,
főtt-sült tészták, sós kelt-tészták, lángosok, palacsinták, pizzák, és egyéb
speciális gyorséttermi tészták.
Reform, vegetáriánus és diétás étkezési ismeretek.
9.4
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem, számítógépterem
9.5
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

csoport

osztály
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
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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.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

x

x
x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

9.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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9. Italismeret, kiszolgálás tantárgy

72óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

10.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók elsajátítják a szakszerű, biztonságos munkavégzéshez szükséges
technológiai ismereteket. Megismerik a vendéglátó-eladó által értékesített,
készített különböző italokat, azok alapanyagait, gyártási technológiájukat.
Megtanulják, hogyan kell szakszerűen kiszolgálni ezeket a termékeket.
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti
tartalmak mellett kapcsolódik az 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem
megnevezésű szakmai követelménymodul Élelmiszerek csoportjai tantárgy
Italismeret témaköréhez.
10.3. Témakörök
10.3.1.
Alkoholos italok
22 óra
A szeszes italok csoportosítása, fajtái, alapanyagai, gyártási technológiája,
élettani hatásai.
Hazai és külföldi borpárlatok jellemzői.
Gyümölcs párlatok, pálinkák jellemzése, fogyasztási szokásai.
Gabonapárlatok, whisky, egyéb párlatok (boróka, kömény, ánizsízesítésű
párlatok).
Likőrök készítése, összetétele, forgalomba hozatala.
Alkohol tartalmú rövid, kevert italok.
Alkohol tartalmú hosszú, kevert italok.
Borok bemutatása, csoportosítása, fajtái, a borkínálat sokszínűsége.
A borok szerepe a vendéglátó értékesítésben.
A borok felszolgálásához szükséges eszközök, a kiszolgálás
munkafolyamatai.
Különleges minőségű borok, borkülönlegességek.
Pezsgő.
Palackozott sörök fajtái, jellemzésük, tárolásuk, kiszolgálásukhoz szükséges
eszközök, a kiszolgálás munkafolyamata, a sörök fogyasztási hőmérséklete.
Alkoholmentes sörök fajtái, jellemzésük.
Csapolt sörök fajtái, jellemzésük, tárolásuk, kiszolgálásukhoz szükséges
eszközök, a kiszolgálás munkafolyamata, a sörök fogyasztási hőmérséklete.
Alkoholmentes sörök fajtái, jellemzésük.
Alkoholos bio-italok jellemzői, választéka.
Szakszerű italajánlás szempontjai.
10.3.2.

Alkoholmentes italok
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6 óra

Víz, palackozott ívó víz, szikvíz, ásványi anyaggal dúsított víz, ízesített
vizek, ásványvizek, gyógyvizek jellemzői, szerepe.
Üdítőital-ipari termékek, üdítőitalok.
Gyümölcs és zöldséglevek, szörpök.
Gyümölcstartalmú italok, gyümölcs ízű italok.
Kimért és gépi üdítők.
Energiaitalok.
Diétás italok.
Alkoholmentes kevert italok-standardok szerepe, készítésük.
Turmix italok, gyümölcsturmixok, jégkása, frappé.
Bio-alkoholmentes italok.
10.3.3.
Reggeli és uzsonna italok
6 óra
Reggeli és uzsonnaitalok készítése: hideg meleg tej, tejes kávé, karamellás
tej, stb.
Kávéfajták.
Kávékülönlegességek.
A kakaó felhasználása Kakaóital, csokoládéital.
A tea története.
A tea feldolgozása.
Teafajták fekete, zöld tea, gyümölcstea, gyógytea készítése.
Teaízesítők használata.
10.3.4.
Gyorséttermi eladás
38 óra
A gyorséttermi eladó tevékenysége, munkaterülete, munkarendje,
munkafolyamataira vonatkozó higiénés és HACCP szabályok, és betartásuk
A pulton át történő értékesítés jellemzői.
Büfékiszolgálás.
A gyorséttermi eladás jellegzetességei.
A gyorséttermi eladóval szemben támasztott követelmények.
A gyorséttermi eladó munka tevékenységéhez szükséges eszközök,
berendezési tárgyak, gépek megismerése.
Biztonságos eszközhasználat.
Vendégkapcsolatok.
Reggeli és uzsonnaételek, italok ajánlása a vendégeknek.
Reggeli és uzsonnaételek, italok adagolása, tálalása és díszítése.
A szakszerű csomagolás formái, lehetőségei, gyakorlása.
Alkoholmentes italok kiszolgálásának szakmai előírásai, munkafolyamata.
Kávé, tea, uzsonnaitalok pulton át történő értékesítése.
A hidegkonyhai és gyorséttermi ételek és italok bemutatása vitrinekben,
ételfotókon és egyéb reklámeszközökön.
Az értékesítés bizonylatolása.
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A fizettetéssel kapcsolatos ismeretek
Zárás utáni teendők (zárókészlet megállapítás, a napi forgalom
elszámolása, az értékesítőtér rendbe tétele, előkészítése a másnapi nyitásra,
biztonság és vagyonvédelmi szabályok alkalmazása).
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem, számítógépterem
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

csoport

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

osztály
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

10.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

Osztálykeret

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

tanulói

x

-

x

-

1.5.
1.6.
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.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x

-

x

x
x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

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

11.

Termelési és eladói gyakorlat tantárgy
144 óra
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül
11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók elsajátítják az uzsonna ételek és italok, hidegkonyhai termékek,
egyszerű meleg ételek, hideg- meleg reggeli italok, elkészítésének gyakorlati
ismereteit. Képesek lesznek a gyorséttermi és ételeladói munkaterületen
forgalmazott alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, tea, kávé kiszolgálásának
megoldására, a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazására.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy, az
Élelmiszerek csoportjai tantárgy valamint a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy, az
Ételismeret, a 10057-12 Vendéglátó eladói értékesítés modul valamint a
Munkavédelmi alapismeretek tantárgy anyagához kapcsolódik.
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11.3.

Témakörök
11.3.1. Reggeli és uzsonna ételek készítése, eladása
48 óra
Személyi higiénia, higiéniai előírások, szakmai követelmények betartása.
Munkaruha használata.
A HACCP feltételeinek biztosítása, a feladatból következő
kötelezettségek betartása, ellenőrzése.
Konyhatechnológiai munkaműveletek végzése.
A vendéglátó eladó termelő tevékenysége.
Péksütemények, reggeli sütemények.
Felvágottak, szalámi, kolbászfélék felhasználásával hidegtálak, saláták
egyéb hidegkonyhai, valamint reggeli, uzsonna készítmények
elkészítése.
Egyszerű meleg ételek készítése.
Tejben rizs, tejben dara, madártej, pudingok készítése.
Omlett, rántotta, tükörtojás, ham and eggs, bacon and eggs, főtt- és lágy
tojás, meleg szendvicsek, hot-dog, hamburger, grill húsok, sült kolbász,
hurka-, egytálételek és egyéb egyszerű meleg ételek elkészítése,
kiszolgálása.
Befejező műveletek, csomagolás.
Tálalás, díszítés, készen-tartás, melegen-tartás, kiszolgálás.
Csomagolás
különböző
csomagolóeszközök
felhasználásával:
hidegkonyhai termékek, cukrásztermékek szendvicsek, palackos italok
szakszerű csomagolása.
Tea, kávé, kávékülönlegességek, meleg reggeli italok, alkoholmentes
kevert italok készítése.
11.3.2. Hidegkonyhai termékek készítése, eladása
48 óra
A gyorsétkező helyek jellemző berendezéseinek működtetése.
Sütő-főzőberendezések szakszerű kezelése.
A gyorséttermi és ételeladó illetve a vendéglátó-eladó által elkészített és
értékesítésre kerülő, vagy tovább értékesített hidegkonyhai termékek
elkészítése.
Péksütemények, reggeli sütemények, felvágottak, szalámik, kolbászfélék,
hidegtálak, saláták, egyéb hidegkonyhai reggeli, uzsonna készítmények
felszolgálása, kiszolgálása.
Nyitott és zárt szendvicsek, étvágyfalatok, sör és borkorcsolyák, aszpikos
készítmények.
Töltött tojásételek készítése.
Felvágott-tál, vegyes ízelítők, dísztálak összeállítása.
Saláták készítése: nyers saláták, főtt, összetett saláták, és tartósított
saláták.
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Salátaöntetek (dresszingek) készítése: ecetolajos öntetek, tejtermék alapú,
majonéz alapú, hideg hollandi mártás alapú öntetek, gyümölcsöntetek.
A hidegkonyhai ételek készen tartása, tálalása és kiszolgálása.
11.3.3. Meleg ételek készítése, eladása
48óra
Gyorséttermi ételek készítése: meleg szendvicsek, hamburgerek, hot-dog,
sült hurka, kolbász, pecsenyék, egyben sült, szeletben sült és
grillezett húsok, bundázott ételek.
Egyszerű híg levesek, sűrített levesek gyümölcslevesek, összetett levesek
csoportjainak legjellemzőbb fajtái, a gyorsétkezésben is keresett levesek
és levesbetétek készítése.
Zöldség- és főzelékféléből-, tésztákból-, sajtból-, tojásból-, húsokból és
belsőségekből készíthető meleg előételek előállítása.
A gyorsétkezésben használatos mártások, alaplevek készítése.
A leggyakoribb köretek elkészítése burgonyából, gabonafélékből,
tésztafélékből.
Vegyes és gyümölcs köretek készítése.
Sós tésztafélék készítése: olasz főtt tészták, magyaros sós tészta: főtt, sült,
főtt-sült tészták, sós kelt-tészták, lángosok, palacsinták, pizzák, és egyéb
speciális gyors éttermi tészták.
A meleg ételek készen tartása, tálalása és kiszolgálása.
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely, iskolai gyakorlóhely, munkahelyi tanétterem
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
vita
szemléltetés
projekt
szemléltetés

csoport

osztály
x
x

x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

11.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2..

alkalmazható

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Műveletek gyakorlása
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

Osztálykeret

Egyéni

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Sorszám

1.

során

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

-

x
x

x

x

x
x
x

x

-

x

-

x

x

-

x

-

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

12.

Termelési és eladói üzemi gyakorlat tantárgy

630 óra

Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók a vendéglátó üzleti munkafolyamatokban begyakorolják az uzsonna
ételek és italok, hidegkonyhai termékek, egyszerű meleg ételek, hideg- meleg
reggeli italok, elkészítését és kiszolgálását, a gyorséttermi ételeladói
munkaterületen forgalmazott alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, tea, kávé
kiszolgálását szakmai felügyelet mellett, önálló munkatevékenységgel.
12.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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A tantárgy az Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy, az
Élelmiszerek csoportjai tantárgy valamint a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy, az
Ételismeret, a 10057-12 Vendéglátó eladói értékesítés modul valamint a
Munkavédelmi alapismeretek tantárgy anyagához kapcsolódik. Felhasználják a
tanműhelyi, tanéttermi gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat.
12.3.

Témakörök
12.3.1. Reggeli és uzsonna ételek készítése, eladása
210 óra
Személyi higiénia, higiéniai előírások, szakmai követelmények betartása.
Munkaruha használata.
A HACCP feltételeinek biztosítása, a feladatból következő kötelezettségek
betartása, ellenőrzése.
Konyhatechnológiai munkaműveletek végzése.
A vendéglátó eladó termelő tevékenysége.
Péksütemények, reggeli sütemények.
Felvágottak, szalámi, kolbászfélék felhasználásával hidegtálak, saláták
egyéb hidegkonyhai, valamint reggeli, uzsonna készítmények elkészítése.
Egyszerű meleg ételek készítése.
Tejben rizs, tejben dara, madártej, pudingok készítése.
Omlett, rántotta, tükörtojás, ham and eggs, bacon and eggs, főtt- és lágy
tojás, meleg szendvicsek, hot-dog, hamburger, grill húsok, sült kolbász,
hurka-, egytálételek és egyéb egyszerű meleg ételek elkészítése,
kiszolgálása.
Befejező műveletek, csomagolás.
Tálalás, díszítés, készen-tartás, melegen-tartás, kiszolgálás.
Csomagolás különböző csomagolóeszközök felhasználásával: hidegkonyhai
termékek, cukrásztermékek szendvicsek, palackos italok szakszerű
csomagolása.
Tea, kávé, kávékülönlegességek, meleg reggeli italok, alkoholmentes kevert
italok készítése.
12.3.2. Hidegkonyhai termékek készítése, eladása
210 óra
A gyorsétkező helyek jellemző berendezéseinek működtetése.
Sütő-főzőberendezések szakszerű kezelése.
A gyorséttermi és ételeladó illetve a vendéglátó-eladó által elkészített és
értékesítésre kerülő, vagy tovább értékesített hidegkonyhai termékek
elkészítése.
Péksütemények, reggeli sütemények, felvágottak, szalámik, kolbászfélék,
hidegtálak, saláták, egyéb hidegkonyhai reggeli, uzsonna készítmények
felszolgálása, kiszolgálása.
Nyitott és zárt szendvicsek, étvágyfalatok, sör és borkorcsolyák, aszpikos
készítmények.
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Töltött tojásételek készítése.
Felvágott-tál, vegyes ízelítők, dísztálak összeállítása.
Saláták készítése: nyers saláták, főtt, összetett saláták, és tartósított saláták.
Salátaöntetek (dresszingek) készítése: ecetolajos öntetek, tejtermék alapú,
majonéz alapú, hideg hollandi mártás alapú öntetek, gyümölcsöntetek.
A hidegkonyhai ételek készen tartása, tálalása és kiszolgálása.
12.3.3. Meleg ételek készítése, eladása
210 óra
Gyorséttermi ételek készítése: meleg szendvicsek, hamburgerek, hot-dog,
sült hurka, kolbász, pecsenyék, egyben sült, szeletben sült és
grillezett húsok, bundázott ételek.
Egyszerű híg levesek, sűrített levesek gyümölcslevesek, összetett levesek
csoportjainak legjellemzőbb fajtái, a gyorsétkezésben is keresett levesek és
levesbetétek készítése.
Zöldség- és főzelékféléből-, tésztákból-, sajtból-, tojásból-, húsokból és
belsőségekből készíthető meleg előételek előállítása.
A gyorsétkezésben használatos mártások, alaplevek készítése.
A leggyakoribb köretek elkészítése burgonyából, gabonafélékből,
tésztafélékből.
Vegyes és gyümölcs köretek készítése.
Sós tésztafélék készítése: olasz főtt tészták, magyaros sós tészta: főtt, sült,
főtt-sült tészták, sós kelt-tészták, lángosok, palacsinták, pizzák, és egyéb
speciális gyors éttermi tészták.
A meleg ételek készen tartása, tálalása és kiszolgálása.
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Gyakorlati képzőhely, munkahely, munkahelyi tanüzem
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció

csoport

osztály
x

x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

12.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2
3.3.

alkalmazható

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Munkaműveletek megfigyelése
Műveletek, mozdulatok
begyakorolása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Termelő tevékenység gyakorlása
Eladási tevékenység gyakorlása
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

során

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x
x

-

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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A
10057-12 azonosító számú
Vendéglátó eladói értékesítés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10057-12 azonosító számú, Vendéglátó eladói értékesítés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Reggeli, uzsonna és
süteményértékesítés

Hideg és meleg ételek
értékesítése

Italok értékesítése

Értékesítés üzemi
gyakorlata

Italok értékesítése

Hideg és meleg ételek
értékesítése

Értékesítés
gyakorlata

Reggeli, uzsonna és
süteményértékesítés

Üzleti adminisztráció

Munkakörnyezet,
munkaszervezés

10057-12
Vendéglátó eladó i értékesítés

Kommunikáció

Vendéglátó eladói
tevékenység

x

x

x

FELADATOK
Tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekről

x

Munkaterületet, értékesítőteret, eszközöket
nyitásra előkészíti
Ellenőrzi a műszaki berendezéseket és üzembe
helyezi azokat
Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását és
gondoskodik a megfelelő készletről
Cukrászati készítmények befejező műveleteit
végzi, feltölti a hűtővitrineket
Fagylaltot fagyaszt, fagylaltpultot feltölt, vezeti a
nyilvántartást
Fagylaltkelyheket, pohárkrémeket készít és díszít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Adagolja, tálalja és díszíti a készítményeket
helyben fogyasztásra vagy elvitelre
Kevert italokat, jégkásákat, turmix italokat készít
Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér, csapol,
kiszolgál, felszolgál
Nemzetközi és egyedi receptek alapján
kávékülönlegességeket készít
Nemzetközi és egyedi receptek alapján teákat,
teakülönlegességeket készít
Árcímkéket, árlapokat elkészíti és elhelyezi a
vitrinben, a pultban és a vendégtérben
Ételt, süteményt, italt ajánl a vendégeknek
Felméri a vendégek igényeit, felveszi a
rendeléseket magyar és idegen nyelven
Alkalmazza a cukrászdai és kávéházi
pultkiszolgálást és felszolgálást
Süteményeket, fagylaltot, pohárkrémeket,
palackozott italokat csomagol
Tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekről

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Munkaterületet, értékesítőteret, eszközöket
nyitásra előkészíti
Ellenőrzi a műszaki berendezéseket és üzembe
helyezi azokat
Pénztárgépet, pénztárszámítógépet kezel, fizettet,
szükség szerint standol
Folyamatosan biztosítja az anyag- és
eszközutánpótlást
Elvégzi a zárási teendőket, üzemen kívül helyezi a
szükséges gépeket
Ügyel a munkakörnyezet folyamatos tisztaságára

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ételek, sütemények és italok

x

x

x

x

x

x

Különböző kávékészítési, kávédíszítési eljárások

x

x

x

Teakészítési eljárások

x

x

x

Koktél, jégkása, frappé, és turmixital

x

x

x

Cukrászdai és kávéházi felszolgálás szabályai

x

Betartja a higiéniai előírásokat, HACCP, környezet, munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

x

x

x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Csomagolóanyagok, üzleti gépek, felszerelések,
eszközök
Árcímkék, ártáblák, árlapok

x

Vendégkommunikáció, etikett, protokollszabályok
Pénztárgépek, pénztárszámítógépek használata

x

x

x
x

x

Pénzkezelési és számlázási szabályok

x

x

x

x

Étel-, sütemény- és fagylaltválaszték bemutatása,
tálalása, eltarthatósága, minőségmegóvása
Munka-, tűz- és balesetvédelem,
környezetvédelem, élelmiszerbiztonság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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
Elemi szintű számítógép használat

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

Szakmai és idegen nyelvű hallott szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

Szakmai és idegen nyelvű beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

Elemi számolási készség

x

x

x

x

x

x

x

Elemi szintű számítógép használat

x

x

x

x

x

x

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 KOMPETENCIÁK
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

x

Kézügyesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

Kompromisszumkészség
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x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
A környezet tisztántartása

x

Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

81

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13. Vendéglátó eladói tevékenység tantárgy

190 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók megismerik munkakörnyezetüket, a vendéglátás sajátságos
munkaszervezési feladatait. Felismerik a jó kommunikációs és problémamegoldó
képesség fontosságát és nyitottá válnak képességeik fejlesztése tekintetében.
Megismerik a munkavégzéshez szükséges ügyviteli, bizonylati teendőket.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az 10056-12 Gyorsétkeztetés, ételeladás modul tananyagtartalmára
épül és kapcsolódik a Munkavédelmi alapok, az Ételismeret, Italismeret, és a
Vendéglátó gazdálkodás tantárgy anyagához.
13.3.

Témakörök
13.3.1. Munkaterület, munkaszervezés
126 óra
A vendéglátó eladó tevékenysége, munkakörének legjellemzőbb üzlet
típusai.
Cukrászda, eszpresszó jellegű üzletek gépei, berendezései, felszerelései.
Bárok, ételbárok, sörbárok, borozók gépei, berendezései, felszerelései.
Vendéglátó-eladóval szemben támasztott követelmények.
A vendéglátó eladó munkaterületére, munkafolyamataira vonatkozó
higiénés és HACCP szabályok, és betartásuk.
Mellék munkafolyamatok.
Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság.
Munkavédelmi előírások a pultban és a vendégtérben.
Balesetvédelmi előírások a vendéglátó eladói munkatevékenységre
vonatkozóan.
Tűzvédelmi előírások a vendéglátó üzletben.
Értékesítés munkakörei (üzletvezető, teremfőnök, pincér, pultos,
vendéglátó-eladó, kávéfőző).
A vendéglátó-eladó értékesítő tevékenysége.
A kiszolgálás általános szabályai.
Értékesítési rendszerek, értékesítési módszerek.
Cukrászdai és kávéházi felszolgálás, kiszolgálás.
A munkarend kialakítása.
Vendégfogadás, ajánlási technikák, vendég segítése, tanácsadás.
A vendéglátó-eladó munkaterületének előkészítése.
Gépek, berendezések munkaeszközök előírás szerinti használata.
Az értékesítéshez szükséges eszközök, berendezési tárgyak megismerése,
biztonságos használatának elsajátítása.
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Tájékozódás a napi feladatokról, rendelésekről, rendezvényekről.
Az árukészlet figyelemmel kísérése, az áru utánpótlása.
Tájékozódás a napi választékról.
Cukrászati alapismeretek, sütemények csoportjainak ismerete: omlós-,
élesztős-, vajas- felvert-, forrázott-, hengerelttésztából készített uzsonna
sütemények.
Kikészített sütemények: torták, szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek,
csemegék, krémesek, tejszínhabos-, marcipános sütemények, bonbonok.
Hagyományőrző cukrászati termékek.
Diabetikus készítmények.
Cukrászati készítmények befejező műveletei, szeletelés, díszítés.
Készítmények adagolása, tálalása, díszítése helyben fogyasztásra és
elvitelre.
Fagylaltok, fagylalt készítményekkel kapcsolatos ismeretek.
Az áruválaszték bemutatásának formái, módjai.
Termék címkék, árlapok fajtái, készítése, kihelyezése.
Vendégfogadás, ajánlási technikák, vendég segítése, tanácsadás.
Zárás utáni teendők (standolás, a napi forgalom elszámolása, az
értékesítőtér rendbe tétele, előkészítése a másnapi nyitásra, biztonság és
vagyonvédelmi szabályok alkalmazása).
Rendelések felvétele, rendezvények lebonyolítása, szervezése.
13.3.2. Kommunikáció
36 óra
Általános kommunikációs szabályok.
Kommunikáció a vendéggel az „a la carte” értékesítés során, a társas és
büfé étkezéseken, a családi eseményeken és egyéb ünnepélyes
eseményeken).
Kapcsolattartás a vendégekkel, munkatársakkal, társrészlegekkel.
Alá-, mellé- és fölérendeltségi viszony a vendéglátó üzletben.
Konfliktusok kezelése.
Vendégtípusok.
Fogyasztói szokások (nem, életkor, nemzetiség, társadalmi státusz).
A vendégek korával, nemével, nemzetiségével, vallásával kapcsolatban,
protokolláris szabályok.
Vendégek jogai és kötelességei.
Vásárlók könyve tartalma, használata, reklamáció ügyintézése,
adminisztratív teendők.
Vendég reklamációk intézése.
.
13.3.3. Üzleti adminisztráció
28 óra
A vendéglátó eladói tevékenység végzéséhez szükséges napi
adminisztráció, szállítólevelek, számlák, az üzlet belső árumozgásának
bizonylatolása.
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Megrendelések, ajánlatok, szigorú számadásra kötelezett bizonylatok és
azok nyilvántartása.
Pénztárkönyv vezetése, különböző fizetési módokkal, eszközökkel
kapcsolatos nyilvántartások.
Pénztárgépek, üzleti információs eszközök kezelése, működtetése.
Vendéglátós alap szoftwerek ismerete.
A HACCP dokumentumai, bizonylatai a vendéglátó-eladó munkájában.
Nyomtatványok felismerése, kitöltése, alkalmazása, tartalmának ismerete.
Napi elszámolás bizonylatainak kezelése.
Leltározás, áruátvétel, bevételezés, készletnyilvántartás bizonylatainak
kitöltése.
Munkabeosztás, jelenléti ív kezelése.
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem, számítógépterem, tanétterem
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

csoport

magyarázat
vita
szemléltetés
projekt
szemléltetés

x
x
x
x
x

13.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x
x
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Osztálykeret

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

-

Információk önálló rendszerezése
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Műveletek gyakorlása
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2..

x

x

x

x
x
x

x

-

x

-

x

x

-

x

-

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

14.

Értékesítés gyakorlata tantárgy
108 óra
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül
14.1.
A tantárgy tanításának célja
A gyorsétkeztetési és ételadó modulban elsajátított ételek, italok, hidegkonyhai
termékek, egyszerű meleg ételek, hideg, meleg reggeli italok, alkoholtartalmú és
alkoholmentes italok mellett munkahelyen, vendéglátó üzletben begyakorolják a
sütemények, cukrászati készítmények, kevert báritalok, minőségi - különleges
minőségű - borok, pezsgők, palackos és csapolt sörök kiszolgálását és
felszolgálását.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az 10057-12 Vendéglátó eladói értékesítés modul tananyagtartalmára
épül és kapcsolódik a Munkavédelmi alapok, az Ételismeret, Italismeret, és
kiszolgálás, Vendéglátó eladói tevékenység és a Vendéglátó gazdálkodás
tantárgy anyagához.
14.3

Témakörök
14.3.1 Reggeli, uzsonna és süteményértékesítés
36 óra
A munkaterület előkészítése, felkészülés az üzlet nyitására.
Az
értékesítéshez
szükséges eszközök, berendezési tárgyak
megismerése, azok biztonságos használatának gyakorlása.
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A felszolgálás során használt eszközök megismerése, készség szintű
használata - tányérok, poharak, tálak, sültes tálak, leveses tálak, csészék,
evőeszközök, tálaló eszközök, éttermi textíliák (abroszok, asztalközepek,
felszolgáló kendő, dugóhúzó stb.).
Biztonságos tálcahasználat az étel és ital felszolgálásában.
Biztonságos tányérfogás (3 tányér összefogása).
A használt eszközök (tálalóedények, tálalóeszközök) megismerése,
biztonságos, készség szintű használata.
Csomagolási eszközök, technikák.
Munkaterület előkészítése nyitásra.
Sütemények adagolása, tálalása és díszítése, szakszerű csomagolásának
formái, lehetőségei, gyakorlása.
Reggeli és uzsonnasütemények, értékesítő műveletei.
Kávé, tea, különlegességek készítése, tálalása, felszolgálása, kiszolgálása.
Kávéfőző berendezések, gépek használata, kezelése.
Torták, alkalmi készítmények ajánlása a vendégeknek.
Napi ajánlat összeállítása.
Árlap, árközlő eszközök készítése.
Az értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok kitöltése.
A vendég távozása körüli teendők végzése, a munkaterület rendbe
hozása.
Standolás, elszámolás a napi bevétellel.
14.3.2 Hideg és meleg ételek értékesítése
36 óra
Ételek csoportjai, jellemzői, tálalásuk, felszolgálásuk (hideg-meleg
előételek, levesek, főzelékek, köretek, saláták, mártások).
Egyszerű, összetett saláták, hideg húskészítmények, felvágottak,
szalámik, kolbászfélék, vegyes hidegtálak, sajtok, sajttálak, egyéb
hidegkonyhai termékek felszolgálása, kiszolgálása.
Omlett, rántotta, tükörtojás, ham and eggs, bacon and eggs, főtt és lágy
tojás, meleg szendvics, hot-dog, hamburger, grill húsok, sült kolbász,
hurka, egytálételek, és egyéb egyszerű meleg ételek felszolgálásának,
kiszolgálásának gyakorlása.
A különböző fogások felszolgálása amerikai felszolgálási módban.
Befejező fogások felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló
edények és tálalóeszközök.
Hideg előételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények
és tálalóeszközök.
Levesek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények és
tálalóeszközök.
Meleg előételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények
és tálalóeszközök.
Szárnyas húsból készült ételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges
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tálaló edények és tálalóeszközök.
Sertés húsból készült ételek felszolgálása a
tálaló edények és tálalóeszközök.
Borjúhúsból készült ételek felszolgálása, a
tálaló edények és tálalóeszközök.
Marhahúsból készült ételek felszolgálása, a
tálaló edények és tálalóeszközök.
Az ételekhez használt kiegészítők, ízesítők
ajánlása az ételekhez

felszolgáláshoz szükséges
felszolgáláshoz szükséges
felszolgáláshoz szükséges
választékának kialakítása,

14.3.3 Italok értékesítése
36 óra
Az italok felszolgálásának általános szabályai.
Különböző alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, kevert, báritalok
felszolgálása.
Poharak (fehérboros pohár, vörösboros pohár, rosé pohár, szeszes,
likőrös pohár, sörös poharak, pezsgős poharak, stb.).
Hőmérséklet (fehérborok és vörösborok felszolgálásának hőmérséklete,
sörök, üdítőitalok felszolgálásának hőmérséklete, szeszesitalok (párlatok,
likőrök, stb.) felszolgálásának hőmérséklete.
Borok, pezsgők, sör felszolgálása: dekantálás, frappírozás, csapolt sör,
palackozott sörök ki és felszolgálásának gyakorlása.
Az italok megfelelő hőfokon történő felszolgálása. Az italok megfelelő
pohárban történő felszolgálása.
A borok felszolgálásának szabályai (rendelés felvétele, ajánlás,
bemutatás, kóstoló töltése, töltés, dugó bemutatása, stb.).
A különbözőféle kávé különlegességek (cappuccino, melange,
lattemachiato, stb.) ismerete, elkészítésük, felszolgálásuk.
Aperitif és digestive italok kínálása (gyümölcspárlatok, borpárlatok,
digestive likőrök felszolgálása).
14.4
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Iskolai tanműhely, tanétterem, munkahelyi tanétterem
14.5
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.1

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat

csoport

osztály
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

vita
szemléltetés
projekt
szemléltetés

x

-

x
x
x

14.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2..

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Műveletek gyakorlása
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

-

x
x

x

x

x
x
x

x

-

x

-

x

x

-

x

-

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

15 Értékesítés üzemi gyakorlata tantárgy

560 óra
Három évfolyamos képzés közismereti oktatással

15.1
A tantárgy tanításának célja
A gyorsétkeztetési és ételeladó modulban elsajátított ételek, italok, hidegkonyhai
termékek, egyszerű meleg ételek, hideg, meleg reggeli italok, alkoholtartalmú és
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alkoholmentes italok mellett munkahelyen, vendéglátó üzletben begyakorolják a
sütemények, cukrászati készítmények, kevert báritalok, minőségi - különleges
minőségű - borok, pezsgők, palackos és csapolt sörök kiszolgálását és
felszolgálását.
15.2
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az 10057-12 Vendéglátó eladói értékesítés modul tananyagtartalmára
épül és kapcsolódik a Munkavédelmi alapok, az Ételismeret, Italismeret, és
kiszolgálás, Vendéglátó eladói tevékenység és a Vendéglátó gazdálkodás
tantárgy anyagához. A munkahelyi gyakorlaton felhasználják az iskolai
csoportos foglakozáson begyakorolt munkaműveleteket.
15.3

Témakörök
15.3.1
Reggeli, uzsonna és süteményértékesítés
150 óra
A munkaterület előkészítése, felkészülés az üzlet nyitására
Az értékesítéshez szükséges eszközök, berendezési tárgyak megismerése,
azok biztonságos használatának gyakorlása.
A felszolgálás során használt eszközök megismerése, készség szintű
használata - tányérok, poharak, tálak, sültes tálak, leveses tálak, csészék,
evőeszközök, tálaló eszközök, éttermi textíliák (abroszok, asztalközepek,
felszolgáló kendő, dugóhúzó stb.).
Biztonságos tálcahasználat az étel és ital felszolgálásában.
Biztonságos tányérfogás (3 tányér összefogása).
A használt eszközök (tálalóedények, tálalóeszközök) megismerése,
biztonságos, készség szintű használata.
Csomagolási eszközök, technikák.
Munkaterület előkészítése nyitásra.
Sütemények adagolása, tálalása és díszítése, szakszerű csomagolásának
formái, lehetőségei, gyakorlása.
Reggeli és uzsonnasütemények, értékesítő műveletei.
Kávé, tea, különlegességek készítése, tálalása, felszolgálása, kiszolgálása
Kávéfőző berendezések, gépek használata, kezelése.
Torták, alkalmi készítmények ajánlása a vendégeknek.
Napi ajánlat összeállítása.
Árlap, árközlő eszközök készítése.
Az értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok kitöltése.
A vendég távozása körüli teendők végzése, a munkaterület rendbe hozása.
Standolás, elszámolás a napi bevétellel.
15.3.2
Hideg és meleg ételek értékesítése
210 óra
Ételek csoportjai, jellemzői, tálalásuk, felszolgálásuk (hideg-meleg előételek,
levesek, főzelékek, köretek, saláták, mártások).
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Egyszerű, összetett saláták, hideg húskészítmények, felvágottak, szalámik,
kolbászfélék, vegyes hidegtálak, sajtok, sajttálak, egyéb hidegkonyhai
termékek felszolgálása, kiszolgálása.
Omlett, rántotta, tükörtojás, ham and eggs, bacon and eggs, főtt és lágy
tojás, meleg szendvics, hot-dog, hamburger, grill húsok, sült kolbász,
hurka, egytálételek, és egyéb egyszerű meleg ételek felszolgálásának,
kiszolgálásának gyakorlása.
A különböző fogások felszolgálása amerikai felszolgálási módban.
Befejező fogások felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények
és tálalóeszközök.
Hideg előételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények és
tálalóeszközök.
Levesek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények és
tálalóeszközök.
Meleg előételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények és
tálalóeszközök.
Szárnyas húsból készült ételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges
tálaló edények és tálalóeszközök.
Sertés húsból készült ételek felszolgálása a felszolgáláshoz szükséges tálaló
edények és tálalóeszközök.
Borjúhúsból készült ételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló
edények és tálalóeszközök.
Marhahúsból készült ételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló
edények és tálalóeszközök.
Az ételekhez használt kiegészítők, ízesítők választékának kialakítása,
ajánlása az ételekhez.

15.3.3
Italok értékesítése
210 óra
Az italok felszolgálásának általános szabályai.
Különböző alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, kevert, báritalok
felszolgálása.
Poharak (fehérboros pohár, vörösboros pohár, rosé pohár, szeszes, likőrös
pohár, sörös poharak, pezsgős poharak, stb.).
Hőmérséklet (fehérborok és vörösborok felszolgálásának hőmérséklete,
sörök, üdítőitalok felszolgálásának hőmérséklete, szeszesitalok (párlatok,
likőrök, stb.) felszolgálásának hőmérséklete.
Borok, pezsgők, sör felszolgálása: dekantálás, frappírozás, csapolt sör,
palackozott sörök ki és felszolgálásának gyakorlása.
Az italok megfelelő hőfokon történő felszolgálása. Az italok megfelelő
pohárban történő felszolgálása.
A borok felszolgálásának szabályai (rendelés felvétele, ajánlás, bemutatás,
kóstoló töltése, töltés, dugó bemutatása, stb.).
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A
különbözőféle
kávé
különlegességek
(cappuccino,
melange,
lattemachiato, stb.) ismerete, elkészítésük, felszolgálásuk.
Aperitif és digestive italok kínálása (gyümölcspárlatok, borpárlatok,
digestive likőrök felszolgálása).
15.4
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Munkahely, gyakorlati képzőhely, munkahelyi tanétterem
15.5
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyarázat
vita
szemléltetés
projekt
szemléltetés

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

osztály
x
x

x
x
x

15.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.

1.3.
2.
2.1.
2.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

-

x
x

x

x

x
x
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-

x

-

2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2..

Műveletek gyakorlása
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

-

x

x

-

x

-

14.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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Összefüggő szakmai gyakorlat
I. Háromévfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok

10056-12
Gyorsétkeztetés, ételeladás

10057-12
Vendéglátó eladói értékesítés

Tantárgyak/Témakörök
Termelési és eladói gyakorlatok
Reggeli és uzsonna ételek készítése,
eladása
Hidegkonyhai termékek készítése,
eladása
Meleg ételek készítése, eladása
Értékesítés gyakorlata
Reggeli és uzsonna ételek, italok
értékesítése
Hidegkonyhai termékek, cukrászati
termékek és meleg ételek értékesítése
Italok értékesítése
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10056-12 Gyorsétkeztetés, ételeladás
Három évfolyamos oktatás esetén a 9. évfolyamot követően

Termelési és eladói gyakorlat tantárgy
Témakörök
Reggeli és uzsonna ételek készítése, eladása
Személyi higiénia, higiéniai előírások, szakmai követelmények betartása.
Munkaruha használata.
A HACCP feltételeinek biztosítása, a feladatból következő kötelezettségek
betartása, ellenőrzése.
Konyhatechnológiai munkaműveletek végzése.
A vendéglátó eladó termelő tevékenysége.
Péksütemények, reggeli sütemények.
Felvágottak, szalámi, kolbászfélék felhasználásával hidegtálak, saláták
egyéb hidegkonyhai, valamint reggeli, uzsonna készítmények elkészítése.
Egyszerű meleg ételek készítése.
Tejben rizs, tejben dara, madártej, pudingok készítése.
Omlett, rántotta, tükörtojás, ham and eggs, bacon and eggs, főtt- és lágy
tojás, meleg szendvicsek, hot-dog, hamburger, grill húsok, sült kolbász,
hurka-, egytálételek és egyéb egyszerű meleg ételek elkészítése,
kiszolgálása.
Befejező műveletek, csomagolás.
Tálalás, díszítés, készen-tartás, melegen-tartás, kiszolgálás.
Csomagolás különböző csomagolóeszközök felhasználásával: hidegkonyhai
termékek, cukrásztermékek szendvicsek, palackos italok szakszerű
csomagolása.
Tea, kávé, kávékülönlegességek, meleg reggeli italok, alkoholmentes kevert
italok készítése.
Hidegkonyhai termékek készítése, eladása
A gyorsétkező helyek jellemző berendezéseinek működtetése.
Sütő-főzőberendezések szakszerű kezelése.
A gyorséttermi és ételeladó illetve a vendéglátó-eladó által elkészített és
értékesítésre kerülő, vagy tovább értékesített hidegkonyhai termékek
elkészítése.
Péksütemények, reggeli sütemények, felvágottak, szalámik, kolbászfélék,
hidegtálak, saláták, egyéb hidegkonyhai reggeli, uzsonna készítmények
felszolgálása, kiszolgálása.
Nyitott és zárt szendvicsek, étvágyfalatok, sör és borkorcsolyák, aszpikos
készítmények.
Töltött tojásételek készítése.
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Felvágott-tál, vegyes ízelítők, dísztálak összeállítása.
Saláták készítése: nyers saláták, főtt, összetett saláták, és tartósított saláták.
Salátaöntetek (dresszingek) készítése: ecetolajos öntetek, tejtermék alapú,
majonéz alapú, hideg hollandi mártás alapú öntetek, gyümölcsöntetek.
A hidegkonyhai ételek készen tartása, tálalása és kiszolgálása.
Meleg ételek készítése, eladása
Gyorséttermi ételek készítése: meleg szendvicsek, hamburgerek, hot-dog,
sült hurka, kolbász, pecsenyék, egyben sült, szeletben sült és
grillezett húsok, bundázott ételek.
Egyszerű híg levesek, sűrített levesek gyümölcslevesek, összetett levesek
csoportjainak legjellemzőbb fajtái, a gyorsétkezésben is keresett levesek és
levesbetétek készítése.
Zöldség- és főzelékféléből-, tésztákból-, sajtból-, tojásból-, húsokból és
belsőségekből készíthető meleg előételek előállítása.
A gyorsétkezésben használatos mártások, alaplevek készítése.
A leggyakoribb köretek elkészítése burgonyából, gabonafélékből,
tésztafélékből.
Vegyes és gyümölcs köretek készítése.
Sós tésztafélék készítése: olasz főtt tészták, magyaros sós tészta: főtt, sült,
főtt-sült tészták, sós kelt-tészták, lángosok, palacsinták, pizzák, és egyéb
speciális gyors éttermi tészták.
A meleg ételek készen tartása, tálalása és kiszolgálása.

10057-12Vendéglátó eladói értékesítés
Három évfolyamos oktatás esetén a 10. évfolyamot követően

Vendéglátó eladói tevékenységtantárgy
Témakörök
Reggeli, uzsonna és süteményértékesítés
A munkaterület előkészítése, felkészülés az üzlet nyitására.
Az értékesítéshez szükséges eszközök, berendezési tárgyak megismerése,
azok biztonságos használatának gyakorlása.
A felszolgálás során használt eszközök megismerése, készség szintű
használata - tányérok, poharak, tálak, sültes tálak, leveses tálak, csészék,
evőeszközök, tálaló eszközök, éttermi textíliák (abroszok, asztalközepek,
felszolgáló kendő, dugóhúzó stb.).
Biztonságos tálcahasználat az étel és ital felszolgálásában.
Biztonságos tányérfogás (3 tányér összefogása).
A használt eszközök (tálalóedények, tálalóeszközök) megismerése,
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biztonságos, készség szintű használata.
Csomagolási eszközök, technikák.
Munkaterület előkészítése nyitásra.
Sütemények adagolása, tálalása és díszítése, szakszerű csomagolásának
formái, lehetőségei, gyakorlása.
Reggeli és uzsonnasütemények, értékesítő műveletei.
Kávé, tea, különlegességek készítése, tálalása, felszolgálása, kiszolgálása.
Kávéfőző berendezések, gépek használata, kezelése.
Torták, alkalmi készítmények ajánlása a vendégeknek.
Napi ajánlat összeállítása.
Árlap, árközlő eszközök készítése.
Az értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok kitöltése.
A vendég távozása körüli teendők végzése, a munkaterület rendbe hozása.
Standolás, elszámolás a napi bevétellel.
Hideg és meleg ételek értékesítése
– Ételek csoportjai, jellemzői, tálalásuk, felszolgálásuk (hideg-meleg
előételek, levesek, főzelékek, köretek, saláták, mártások).
Egyszerű, összetett saláták, hideg húskészítmények, felvágottak, szalámik,
kolbászfélék, vegyes hidegtálak, sajtok, sajttálak, egyéb hidegkonyhai
termékek felszolgálása, kiszolgálása.
Omlett, rántotta, tükörtojás, ham and eggs, bacon and eggs, főtt és lágy
tojás, meleg szendvics, hot-dog, hamburger, grill húsok, sült kolbász,
hurka, egytálételek, és egyéb egyszerű meleg ételek felszolgálásának,
kiszolgálásának gyakorlása.
A különböző fogások felszolgálása amerikai felszolgálási módban.
Befejező fogások felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények
és tálalóeszközök.
Hideg előételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények és
tálalóeszközök.
Levesek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények és
tálalóeszközök.
Meleg előételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények és
tálalóeszközök.
Szárnyas húsból készült ételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges
tálaló edények és tálalóeszközök.
Sertés húsból készült ételek felszolgálása a felszolgáláshoz szükséges tálaló
edények és tálalóeszközök.
Borjúhúsból készült ételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló
edények és tálalóeszközök.
Marhahúsból készült ételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló
edények és tálalóeszközök.
Az ételekhez használt kiegészítők, ízesítők választékának kialakítása,
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ajánlása az ételekhez
Italok értékesítése
Az italok felszolgálásának általános szabályai.
Különböző alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, kevert, báritalok
felszolgálása.
Poharak (fehérboros pohár, vörösboros pohár, rosé pohár, szeszes, likőrös
pohár, sörös poharak, pezsgős poharak, stb.).
Hőmérséklet (fehérborok és vörösborok felszolgálásának hőmérséklete,
sörök, üdítőitalok felszolgálásának hőmérséklete, szeszesitalok (párlatok,
likőrök, stb.) felszolgálásának hőmérséklete.
Borok, pezsgők, sör felszolgálása: dekantálás, frappírozás, csapolt sör,
palackozott sörök ki és felszolgálásának gyakorlása.
Az italok megfelelő hőfokon történő felszolgálása. Az italok megfelelő
pohárban történő felszolgálása.
A borok felszolgálásának szabályai (rendelés felvétele, ajánlás, bemutatás,
kóstoló töltése, töltés, dugó bemutatása, stb.).
A
különbözőféle
kávé
különlegességek
(cappuccino,
melange,
lattemachiato, stb.) ismerete, elkészítésük, felszolgálásuk.
Aperitif és digestive italok kínálása (gyümölcspárlatok, borpárlatok,
digestive likőrök felszolgálása).
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II. Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak/Témakörök
Termelési és eladói gyakorlatok
Reggeli és uzsonna ételek készítése,
eladása
Hidegkonyhai termékek készítése,
eladása
Meleg ételek készítése

10056-12
Gyorsétkeztetés, ételeladás

Vendéglátó eladói tevékenység
Reggeli és uzsonna ételek, italok
értékesítése
Hidegkonyhai termékek, cukrászati
termékek és meleg ételek értékesítése
Italok értékesítése

10057-12
Vendéglátó eladói értékesítés
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10056-12 Gyorsétkeztetés, ételeladás
Termelési és eladói gyakorlat tantárgy
Témakörök
Reggeli, uzsonna ételek készítése, eladása
Személyi higiénia, higiéniai előírások, szakmai követelmények betartása.
Munkaruha használata.
A HACCP feltételeinek biztosítása, a feladatból következő kötelezettségek
betartása, ellenőrzése.
Konyhatechnológiai munkaműveletek végzése.
A vendéglátó eladó termelő tevékenysége.
Péksütemények, reggeli sütemények.
Felvágottak, szalámi, kolbászfélék felhasználásával hidegtálak, saláták
egyéb hidegkonyhai, valamint reggeli, uzsonna készítmények elkészítése.
Egyszerű meleg ételek készítése.
Tejben rizs, tejben dara, madártej, pudingok készítése.
Omlett, rántotta, tükörtojás, ham and eggs, bacon and eggs, főtt- és lágy
tojás, meleg szendvicsek, hot-dog, hamburger, grill húsok, sült kolbász,
hurka-, egytálételek és egyéb egyszerű meleg ételek elkészítése,
kiszolgálása.
Befejező műveletek, csomagolás.
Tálalás, díszítés, készen-tartás, melegen-tartás, kiszolgálás.
Csomagolás különböző csomagolóeszközök felhasználásával: hidegkonyhai
termékek, cukrásztermékek szendvicsek, palackos italok szakszerű
csomagolása.
Tea, kávé, kávékülönlegességek, meleg reggeli italok, alkoholmentes kevert
italok készítése.
Hidegkonyhai termékek készítése, eladása
A gyorsétkező helyek jellemző berendezéseinek működtetése.
Sütő-főzőberendezések szakszerű kezelése.
A gyorséttermi és ételeladó illetve a vendéglátó-eladó által elkészített és
értékesítésre kerülő, vagy tovább értékesített hidegkonyhai termékek
elkészítése.
Péksütemények, reggeli sütemények, felvágottak, szalámik, kolbászfélék,
hidegtálak, saláták, egyéb hidegkonyhai reggeli, uzsonna készítmények
felszolgálása, kiszolgálása.
Nyitott és zárt szendvicsek, étvágyfalatok, sör és borkorcsolyák, aszpikos
készítmények.
Töltött tojásételek készítése.
Felvágott-tál, vegyes ízelítők, dísztálak összeállítása.
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Saláták készítése: nyers saláták, főtt, összetett saláták, és tartósított saláták.
Salátaöntetek (dresszingek) készítése: ecetolajos öntetek, tejtermék alapú,
majonéz alapú, hideg hollandi mártás alapú öntetek, gyümölcsöntetek.
A hidegkonyhai ételek készen tartása, tálalása és kiszolgálása.
Meleg ételek készítése, eladása
Gyorséttermi ételek készítése: meleg szendvicsek, hamburgerek, hot-dog,
sült hurka, kolbász, pecsenyék, egyben sült, szeletben sült és
grillezett húsok, bundázott ételek.
Egyszerű híg levesek, sűrített levesek gyümölcslevesek, összetett levesek
csoportjainak legjellemzőbb fajtái, a gyorsétkezésben is keresett levesek és
levesbetétek készítése.
Zöldség- és főzelékféléből-, tésztákból-, sajtból-, tojásból-, húsokból és
belsőségekből készíthető meleg előételek előállítása.
A gyorsétkezésben használatos mártások, alaplevek készítése.
A leggyakoribb köretek elkészítése burgonyából, gabonafélékből,
tésztafélékből.
Vegyes és gyümölcs köretek készítése.
Sós tésztafélék készítése: olasz főtt tészták, magyaros sós tészta: főtt, sült,
főtt-sült tészták, sós kelt-tészták, lángosok, palacsinták, pizzák, és egyéb
speciális gyors éttermi tészták.
A meleg ételek készen tartása, tálalása és kiszolgálása.
10057-12Vendéglátó eladói értékesítés
Vendéglátó eladói tevékenységtantárgy
Témakörök
Reggeli, uzsonna és süteményértékesítés
A munkaterület előkészítése, felkészülés az üzlet nyitására.
Az értékesítéshez szükséges eszközök, berendezési tárgyak megismerése,
azok biztonságos használatának gyakorlása.
A felszolgálás során használt eszközök megismerése, készség szintű
használata - tányérok, poharak, tálak, sültes tálak, leveses tálak, csészék,
evőeszközök, tálaló eszközök, éttermi textíliák (abroszok, asztalközepek,
felszolgáló kendő, dugóhúzó stb.).
Biztonságos tálcahasználat az étel és ital felszolgálásában.
Biztonságos tányérfogás (3 tányér összefogása).
A használt eszközök (tálalóedények, tálalóeszközök) megismerése,
biztonságos, készség szintű használata.
Csomagolási eszközök, technikák.
Munkaterület előkészítése nyitásra.
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Sütemények adagolása, tálalása és díszítése, szakszerű csomagolásának
formái, lehetőségei, gyakorlása.
Reggeli és uzsonnasütemények, értékesítő műveletei.
Kávé, tea, különlegességek készítése, tálalása, felszolgálása, kiszolgálása
Kávéfőző berendezések, gépek használata, kezelése.
Torták, alkalmi készítmények ajánlása a vendégeknek.
Napi ajánlat összeállítása.
Árlap, árközlő eszközök készítése.
Az értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok kitöltése.
A vendég távozása körüli teendők végzése, a munkaterület rendbe hozása.
Standolás, elszámolás a napi bevétellel.
Hideg és meleg ételek értékesítése
Ételek csoportjai, jellemzői, tálalásuk, felszolgálásuk (hideg-meleg előételek,
levesek, főzelékek, köretek, saláták, mártások).
Egyszerű, összetett saláták, hideg húskészítmények, felvágottak, szalámik,
kolbászfélék, vegyes hidegtálak, sajtok, sajttálak, egyéb hidegkonyhai
termékek felszolgálása, kiszolgálása.
Omlett, rántotta, tükörtojás, ham and eggs, bacon and eggs, főtt és lágy
tojás, meleg szendvics, hot-dog, hamburger, grill húsok, sült kolbász,
hurka, egytálételek, és egyéb egyszerű meleg ételek felszolgálásának,
kiszolgálásának gyakorlása.
A különböző fogások felszolgálása amerikai felszolgálási módban.
Befejező fogások felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények
és tálalóeszközök.
Hideg előételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények és
tálalóeszközök.
Levesek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények és
tálalóeszközök.
Meleg előételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló edények és
tálalóeszközök.
Szárnyas húsból készült ételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges
tálaló edények és tálalóeszközök.
Sertés húsból készült ételek felszolgálása a felszolgáláshoz szükséges tálaló
edények és tálalóeszközök.
Borjúhúsból készült ételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló
edények és tálalóeszközök.
Marhahúsból készült ételek felszolgálása, a felszolgáláshoz szükséges tálaló
edények és tálalóeszközök.
Az ételekhez használt kiegészítők, ízesítők választékának kialakítása,
ajánlása az ételekhez
Italok értékesítése
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Az italok felszolgálásának általános szabályai.
Különböző alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, kevert, báritalok
felszolgálása.
Poharak (fehérboros pohár, vörösboros pohár, rosé pohár, szeszes, likőrös
pohár, sörös poharak, pezsgős poharak, stb.).
Hőmérséklet (fehérborok és vörösborok felszolgálásának hőmérséklete,
sörök, üdítőitalok felszolgálásának hőmérséklete, szeszesitalok (párlatok,
likőrök, stb.) felszolgálásának hőmérséklete.
Borok, pezsgők, sör felszolgálása: dekantálás, frappírozás, csapolt sör,
palackozott sörök ki és felszolgálásának gyakorlása.
Az italok megfelelő hőfokon történő felszolgálása. Az italok megfelelő
pohárban történő felszolgálása.
A borok felszolgálásának szabályai (rendelés felvétele, ajánlás, bemutatás,
kóstoló töltése, töltés, dugó bemutatása, stb.).
A
különbözőféle
kávé
különlegességek
(cappuccino,
melange,
lattemachiato, stb.) ismerete, elkészítésük, felszolgálásuk.
Aperitif és digestive italok kínálása (gyümölcspárlatok, borpárlatok,
digestive likőrök felszolgálása).
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34 522 04
VILLANYSZERELŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A szakképzés jogi háttere
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– a 34 522 04 azonosítószámú Villanyszerelő szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
– alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04
A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő
Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronikaIskolai rendszerű
szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Elméleti képzési idő aránya: 30 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai
vizsgakövetelményeit
kiadó
rendelet
3.
számú
mellékletében
a
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: -

és
6.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó
berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és
készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos
berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés
szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó
vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel,
ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és
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berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít,
működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.
A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és
csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos
ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.
Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények
figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni
– adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni
– LAN és WAN hálózatokat használni
– terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni
– fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni
– villamos és mechanikai kötéseket készíteni
– kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél
– csatlakozó vezetéket létesíteni
– fogyasztásmérő helyet kialakítani
– lakás és épület elosztó berendezést szerelni
– erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni
– épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani
– világítási berendezést szerelni
– szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint
– kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni
– víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni
– külső villámhárító berendezést szerelni
– belső villámvédelmet kialakítani
– üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni
– ipari energia elosztó hálózatot szerelni
– ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni
– kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni
– vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni
– fotovoltaikus berendezést szerelni
– ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani
– egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza.
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VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint –
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
azonosító
száma
10007-12
10023-12
10024-12
11497-12
11499-12
11500-12

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a
modulzáró
vizsga
vizsgatevékenysége
Informatikai és műszaki alapok
írásbeli
Épületvillamossági szerelés
gyakorlati
Villamos
gépek
és
ipari gyakorlati
elosztóberendezések szerelése
Foglalkoztatás I.
írásbeli
Foglalkoztatás II.
írásbeli
Munkahelyi
egészség
és írásbeli
biztonság

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján készítse el egy
világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat installációs és kapcsolási feladatát. Villamos
berendezés szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján végezze el egy
villamosgép-vezérlő berendezés szerelését. A hálózaton illetve berendezésen végezzen villamos
méréseket és azt dokumentálja
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás
A vizsgafeladat ismertetése:
Megadott dokumentáció alapján tervezze meg egy épület, helyiség villamos áramköreit. A
megadott dokumentáció alapján a villamos áramkörök tervezése történhet az áramkörök
vizsgázó általi önálló kialakításával vagy a részlegesen megadott áramkörök szakszerű
kiegészítésével. Készítsen a feladathoz kapcsolódó számításokat. Határozza meg a
munkatevékenység technológiai sorrendjét és a szükséges anyagokat, eszközöket
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A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott 10023-12 Épületvillamossági szerelés és 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó
berendezések szerelése modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

Lézeres- és egyéb szintező
Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek
Munkaállvány
Dobozhely fúrók, horonymarók, ipari
porszívó, véső- és fúrógépek
Földmunka kézi szerszámai
Oszlopállítás eszközei
Vezeték-, és kábelszerelés eszközei
Fémipari kéziszerszámok és kisgépek
Szögbelövő, szögbeverő
Villamos mérőműszerek
Hosszmérő eszközök (mérőszalag)
Informatikai és adatrögzítő eszközök
Présszerszámok
Védőfelszerelések (mászóvas, biztonsági öv,
védősisak)
Környezetszennyező anyagok gyűjtői
Hegesztő,
forrasztó
és
melegítő
berendezések

4

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodulok

1/9. évfolyam
Tantárgyak

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2/10. évfolyam
ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
3/11. évfolyam

ögy

1. évfolyam

elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati
heti
heti
heti
heti
óraszám óraszám óraszám óraszám

2. évfolyam
ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10007-12
Informatikai és
műszaki alapok

0,5

Műszaki
informatika
gyakorlat
Műszaki ismeretek

2

Épületvillamossági
szerelés
Épületvillamossági
szerelés gyakorlata

2

2,5

Műszaki
gyakorlatok
10023-12
Épületvillamossági
szerelés

0,5

2,5
3

60

1,5

3
3

3+1

60

5

60

2,5
15+1

100

2
16,5

80

4

Épületvillamossági
mérések gyakorlat

10024-12
Villamos gépek és
ipari
elosztóberendezések
szerelése

Összes óra
Összes óra

0,5+0,5

2+1

20

40

2

20

1

Vállalkozási
ismeretek

1

1

Ipari elektronika

1

1

Elektrotechnikai
számítások

1+1

1

1

1

Villamosipari
anyagismeret

0,5

1

0,5

1

Villamos gépek és
berendezések

3

Villamos műszaki
ábrázolás
Villamos gépek és
berendezések
üzemvitelének,
mérésének
gyakorlata

1

3

1

1

1

17

6+1

8,5+1,5
14,5+2,5

140

6

17+2

6
23+2

8,5
140

14,5+2,5
23+2,5

14

8

23,5
31,5

12,5
160

19
31,5

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodul

Óraszám

Tantárgyak/témakörök
1/9. évfolyam
e
Munkahelyi egészség és
biztonság

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

11497-12
Foglalkoztatás I.

Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek kialakítása
Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök
biztonsága
Munkakörnyezeti hatások
Munkavédelmi jogi
ismeretek

gy

ögy

Óraszám

2/10. évfolyam
e

gy

ögy

3/11. évfolyam
e

Összesen

gy

1. évfolyam
e

gy

ögy

2. évfolyam Összesen
e

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

Foglalkoztatás II.

16

16

16

16

Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

Foglalkoztatás I.

64

64

64

64

Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs

10
10
24
20

10
10
24
20

10
10
24
20

10
10
24
20
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10007-12
Informatikai és
műszaki alapok

10023-12
Épületvillamossági
szerelés

Műszaki informatika
gyakorlat
Informatikai
alapismeretek
Irodai alkalmazások
Számítógépes hálózatok
használata
Műszaki ismeretek
Egyenáramú áramkörök
Mágneses tér és váltakozó
áram
Szakrajz alapjai
Fémek és ötvözetek
Nemfémes anyagok
Minőségbiztosítás
Műszaki gyakorlatok
Anyagok és szerszámok
Mérések
Mechanikai és villamos
kötések
Épületvillamossági
szerelés
Csatlakozó vezetékek
Épületvillamossági
hálózatok, berendezések
Érintésvédelem
(Hibavédelem)
Villámvédelem
Épületvillamossági
szerelés gyakorlata
Csatlakozó vezetékek

72

72

72

72

18

18

18

18

36

36

36

36

18

18

18

18

90
18

90
18

90
18

90
18

18

18

18

18

18
14
12
10

18
14
12
10
108
54
18

18
14
12
10

18
14
12
10
108
54
18

108
54
18

60

36

108
54
18

36

60

36

36

54

108

162

90

64

154

10

30

40

16

12

28

34

36

70

52

22

74

10

24

34

22

12

34

18

18

18

18

144
26

8

60

576
36

100

720

594

50

30

80

128

722

30

60

Épületvillamossági
hálózatok, berendezések I.
Épületvillamossági
hálózatok, berendezések
II.

21

116

137

133

7

140

21

119

137

133

9

142

21

113

137

133

7

140

24

116

140

135

5

140

31

36

67

30

30

60

40

40

40

40

36

108

144

72

32

104

8

21

29

12

8

20

Épületvillamossági
hálózatok, berendezések
III.
Épületvillamossági
hálózatok, berendezések
IV.
Érintésvédelem
(Hibavédelem)
Villámvédelem
Épületvillamossági
mérések gyakorlat
A munka megkezdése
előtt, a munkafolyamatban és a munka
átadásakor szükség
szerint mérések és
vizsgálatok végzése
Üzemi ellenőrző mérések
és vizsgálatok végzése
Hiba meghatározáshoz
mérések, vizsgálatok
elvégzése
Szerelői ellenőrzés
végzése, dokumentálása

20

9

40

20

8

29

37

20

8

28

10

29

39

20

8

28

10

29

39

20

8

28

10024-12
Villamos gépek és
ipari elosztóberendezések

Vállalkozási ismeretek
Vállalkozás környezete,
személyi feltételei,
vállalkozási formák
Vállalkozások
gazdálkodása
Vállalkozások PR
tevékenysége

32

32

32

12

12

12

12

12

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ipari elektronika

32

32

32

32

Elektronikai alapok
Analóg alapáramkörök
Digitális alapáramkörök
Elektrotechnikai
számítások
Elektrotechnika I.
Elektrotechnika II.
Villamosipari
anyagismeret
Villamos vezetékek
Villamos szigetelőanyagok, műanyagok
Elektronikai alkatrészek
Villamos gépek anyagai
Villamos gépek és
berendezések
Villamos forgógépek
Transzformátorok
Villamos gépek,
készülékek hibáinak
javítása
Villamos gépek és
készülékek üzemeltetése,

16
8
8

16
8
8

16
8
8

16
8
8

32

68

32

36
32

32

50

72

32

36

108

36
36

36

72
36

36

54

18

9

9

9

9

9

9

9

9

72

18

18
18

10

18
18

16
16

16
16

108

108

96

96

28
20

28
20

24
18

24
18

20

20

18

18

20

20

18

18

szerelése, javítása
Ipari villamos berendezés
szerelése
Villamos műszaki
ábrázolás
Villamosipari műszaki
dokumentálás I.
Villamosipari műszaki
dokumentálás II.
Villamos gépek és
berendezések
üzemvitelének,
mérésének gyakorlata
Villamos forgógépek
Transzformátorok
Villamos gépek,
készülékek hibáinak
javítása
Villamos gépek és
készülékek üzemeltetése,
szerelése, javítása
Ipari villamos berendezés
szerelése
Villamos gépek és
berendezések ellenőrzése
Összesen:
Összesen:

36

20

32

68

36

36

36

36
32

216

360
576

140

216

684
900

Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya
Jelmagyarázat:

20

gy/gyakorlat,

11

32

68

32

32

544

544

448

448

84
84

84
84

64
64

64
64

166

166

96

96

42

42

96

96

116

116

96

96

52

52

32

32

544

2584
2584

828

288
846
1134

716 óra / 27,7 %
1868 óra / 72,29 %
e/elmélet,

18

36

32

284

140

18

ögy/összefüggő

160

400
608
1008

2302
2302

688 óra / 29, 88 %
1614 óra / 70,12 %
szakmai

gyakorlat

A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkavédelmi
alapismeretek

11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

Munkahelyek
kialakítása

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
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 tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános 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
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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x

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat

x

x

Szabálykövetés

x
x

x

Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

Visszacsatolási készség

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x

Rendszerező képesség

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

Helyzetfelismerés

x

14

x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra
9-13. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges
kompetenciák elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti
áttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére
és testi épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
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1.3.2. Munkahelyek kialakítása
4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és
környezetvédelem célja, eszközei.

alakjelek.

Hulladékgazdálkodás,

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
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2 óra

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság,
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége
a munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók,
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok,
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
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Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok

keretében

Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés
eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.

jelentősége

és

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

20

A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12
Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x
x

Vállalkozást hoz létre és működtet
x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít
x

Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x

Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség

x

Határozottság
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsajátítására.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok,
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése,
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony,
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes
munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
2.3.3. Álláskeresés

4 óra
23

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél
felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a
munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”):
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések,
béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés,
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub,
pszichológiai tanácsadás.
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.2. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a
fejlesztendő kompetenciák

I. megnevezésű szakmai
témakörök oktatása során

Nyelvtani
rendszerezés I.

Nyelvtani
rendszerezés II.

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)

x

x

x

x

egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt

x

x

x

x

11497-12
Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:

idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok

x
x

a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra
való reagálás egyszerű mondatokban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x
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x

Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló
idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a
munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási
készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a
szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
10 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó
igeidőket,
illetve
begyakorolják
azokat,
hogy
a
munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra
adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A
témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az
elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére,
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a
helyes igeidő használattal ezekre egyszerűmondatokban is képes lesz
reagálni.
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás,
a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség,
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon
idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető
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igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén
alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a
feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket
tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg.
Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv
struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a
tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.4. Munkavállalói szókincs
20 óra
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának
elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a
célnyelvi
országban.
Begyakorolja
az
alapadatokat
tartalmazó
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formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami
alkalmassá
teszi
arra,
hogy
a
munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül
a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.10.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x

3.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett

Osztálykeret

1.1
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

x
x
x
x
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x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

3.
3.1.

feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

4.

Csoportos munkaformák körében

1.6.
2.
2.1.
2.2.

4.1.
4.3.

x

x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10007-12 azonosító számú
Informatikai és műszaki alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10007-12 azonosító számú Informatikai és műszaki alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Mérések

Mechanikai és villamos kötések

Minőségbiztosítás

Nemfémes anyagok

Fémek és ötvözetek

Szakrajz alapjai

Mágneses tér és váltakozó áram

Anyagok és szerszámok

Műszaki
gyakorlatok

Műszaki ismeretek

Egyenáramú áramkörök

Számítógépes hálózatok használata

Irodai alkalmazások

10007-12
Informatikai és műszaki alapok

Informatikai alapismeretek

Műszaki
informatika
gyakorlat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált
módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs
alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági
eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai
szöveget megért
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános
szabályokat alkalmazza

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a
felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges
eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és villamos mérőeszközökkel elvégzi
a technológiai alapműveletekhez szükséges
méréseket
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál
(vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)
Villamos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a
technológiai alapműveleteknél

x

x
x

x
x

x

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet

x
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x
x

x

készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó
előírásokat
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt
nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív
hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes
anyagokra vonatkozó előírásokat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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
Általános munkavédelem
Általános tűzvédelem
Elsősegélynyújtás
Érintésvédelem
Mechanikai mérések
Műszaki ábrázolás
Műszaki dokumentáció
Villamos és gépész rajzjelek
Általános anyagismeret
Elektronikus mérőműszerek
Finommechanikai elemek
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
kezelése
Mechanikai mérőműszerek
Szabványok felépítése és rendszere
Számítógépek felépítése és alkalmazása,
perifériák
Villamos gépek biztonságtechnikája
Elektromechanikus mérőműszerek
Elektrotechnikai alapismeretek
Gépelemek
Gyártásismeret
Informatikai angol nyelv
Mechanika
Számítógépes hálózatok alkalmazása, típusai
Villamos mérések
Elektronikus áramkörök

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

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
Műszaki rajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakmai számolási készség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok
értelmezése, megértése
Egyszerű kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Informatikai alapismeretek

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség

x

Erős fizikum

x
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x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség

x

x

Kommunikációs rugalmasság

x

x

x

Nyelvhelyesség

x

x

x

x
x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés

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

4. Műszaki informatika gyakorlattantárgy

72 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

4.1.A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg a számítástechnika felhasználásának fő területeit,
jelentőségét az ipari termelésben. A tanulók tudják felhasználni informatikai
ismereteiket a mindennapi szakmai gyakorlatban. A tanulók ismerjék meg a
számítógép hardver elemeit, legyenek képesek azok működtetésére. A tanulók
ismerjék meg az operációs rendszereket, és azok alapvető jellemzőit. A tanulók
ismerjék és alkalmazzák a különböző adathordozókat. Alkalmazzák az operációs
rendszereket. Tudjanak kommunikálni a LAN, WAN hálózatokon is. A tanulók
legyenek képesek informatikai eszközök kezelésére. Szerezzenek megfelelő alapot
a szakmai informatikai feladatok megoldásához. A tanulók legyenek képesek
minél szélesebb körben alkalmazni a megszerzett informatikai ismereteiket.
4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
4.3.Témakörök
4.3.1. Informatikai alapismeretek
18 óra
Informatikai alapfogalmak.
A számítógép alkalmazási területei.
A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése.
Központi egység és perifériák.
Az utasítások felépítése és a végrehajtás menete.
Memória, vezérlő, aritmetikai egység, perifériák, háttértárak.
Könyvtárszerkezet, kialakításuk a háttértárakon.
Hardver alapismeretek.
A számítógép fő részei.
Az alapkonfiguráció kialakítása.
Perifériák csoportosítása.
Input és output egységek.
Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód.
Nyomtatók.
Cserélhető adathordozók (CD, DVD, pendrive, compactflash stb.).
Szoftver alapismeretek: fájlok, könyvtárstruktúra, programok típusai, vezérlési
módok.
Operációs rendszerek fogalma.
Operációs rendszer feladatai.
Fontosabb operációs rendszerek, jellemzőik.
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Programok kezelése.
Állományműveletek.
Adatmentés.
Adatvédelem.
Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem.
A szoftver- és a hardver-karbantartó segédprogramjai: víruskeresés és
vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás.
Egyszerű programok telepítése.
4.3.2. Irodai alkalmazások
36 óra
Az irodai alkalmazások használata feladatmegoldások során.
Szövegszerkesztő alkalmazások jellemzői.
Megjelenítésre vonatkozó beállítások.
Szövegbevitellel kapcsolatos szolgáltatások.
Formázási műveletek – karakterformázás.
Formázási műveletek – bekezdésformázás.
Stílusok használata.
Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató használata.
Formázási műveletek – szakaszformázás.
Táblázatok használata.
Nyomtatás.
Objektumok beszúrása a dokumentumba.
A prezentáció készítésének menete.
Szövegtervezés, elrendezés, tördelés.
Képek, objektumok illesztése, méretezése.
Digitális effektusok.
Vetítési beállítások, animáció, slideshow.
Az informatikai tevékenység számítógépes dokumentálása.
Táblázatkezelési
alapismeretek
rendszerezése:
alapfogalmak,
cellák
azonosítása, adattípusok.
Az EXCEL program menü- és ikonsora.
Lapok átnevezése, másolása, törlése.
Adatok bevitele, gyorsmásolás, beépített listák alkalmazása.
Számformátumok, cellaformázási lehetőségek.
A cellatartalom módosítása.
Képletek alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes cellahivatkozások, tartomány
és munkalap hivatkozások.
Egyszerű függvények használata.
Szerkesztési műveletek: cellák, sorok és oszlopok törlése, beszúrása. Sorok és
oszlopok elrejtése, cellák védelme.
Függvénytípusok.
Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása.
A diagram fogalma, részei, típusai, formázások.
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Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés.
4.3.3. Számítógépes hálózatok használata
18 óra
Hálózati operációs rendszerek.
Felhasználó rákapcsolódása a hálózatra.
Windows az „egyenrangú” hálózaton, a Windows NT.
Hálózatok védelmi, megbízhatósági minősítése, osztályozása.
Adminisztráció.
Védelmi módszerek áttekintése.
Naplózás (a log fájlok) és a tűzfalak.
Hálózati könyvtár és lemezkezelés, jogosultságok, hálózati nyomtatás
lehetőségei.
Az Internet felépítése, szolgáltatásai.
A szolgáltatások fontosabb használati szabályainak megismerése.
A böngésző programok navigációs eszközei és használatuk.
Keresőrendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keresők.
Az elektronikus levelezés alapfogalmai, az e-mail cím szerkezete, felépítése,
protokollok.
Egy levelezőprogram működése, beállításai.
Az elektronikus levél részei, jellemzői.
E-mail cím beállítása, levelek írása.
Levelek küldése, fogadása, megválaszolása, továbbítása és törlése.
Levélhez mellékletek csatolása és ezek fogadása.
Levelek rendszerezése (törlés, mappákba rendezés, mentés).
Az Interneten történő adatátvitel lehetőségei, kommunikációs csatornák.
Fájlok letöltése (FTP).
Csevegés (Chat).
4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógép terem
4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
C
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

x
x

x
x
x

4.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2

során

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés

Osztálykeret

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

-

x
x

Csoportbontás

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

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x
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tanulói

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.3.
3.4.

irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x

-

4.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

5. Műszaki ismeretek tantárgy

90 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

5.1.A tantárgy tanításának célja
Szerezzenek alapvető elektrotechnikai ismereteket. Biztonságosan használják az
elektrotechnikai alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek jelöléseit és
azok mértékegységeit. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit,
megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és
alkalmas technológiák kiválasztására. A tanulók ismerjék az alapvető műszaki rajz
jelöléseket, legyenek képesek önálló egyszerű műhelyrajzok készítésére.
Biztonságosan tudják felismerni, megkülönböztetni az egyes anyagokat.
Tevékenységük során alkalmazzanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai
alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön
kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tisztában a minőségbiztosítás
jelentőségével, ismerjék alapvető módszereit.
5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
5.3.Témakörök
5.3.1. Egyenáramú áramkörök
Az atom szerkezete.
A villamos töltés fogalma.
Feszültség és potenciál.
Az elektromos áram, áramerősség.
Ellenállás és vezetés.
Vezető, szigetelő és félvezető anyagok.
Az elektromos áram hatásai.
Áramkör, mérések az áramkörben.
Ohm törvénye.
Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától.
Az ellenállás hőmérsékletfüggése.
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18 óra

Az ellenállás, mint alkatrész.
Villamos munka.
A fogyasztók teljesítménye.
Hatásfok.
Ellenállások terhelhetősége.
A hurok törvény.
Ellenállások soros kapcsolása.
Eredő ellenállás.
Feszültségosztó.
Potenciométer.
Feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése.
A csomóponti törvény.
Ellenállások párhuzamos kapcsolása.
Áramosztó.
Árammérő méréshatárának kiterjesztése.
Vegyes kapcsolások.
Az áram hőhatása.
Az áram vegyi hatása.
Elektrolízis.
Galvánelemek.
Akkumulátorok.
Villamos tér.
Coulomb törvénye.
Villamos térerősség.
Jelenségek villamos térben: kisülés, csúcshatás, megoszlás, árnyékolás.
Kapacitás.
Kondenzátor.
Kondenzátorok kapcsolásai.
Kondenzátorok üzemállapotai.
Kondenzátorban tárolt energia.
Kondenzátorok típusai.
5.3.2. Mágneses tér és váltakozó áram
Mágneses tér.
Állandó mágnes.
Vezeték és tekercs mágneses tere.
Mágneses indukció és fluxus.
Mágneses gerjesztés és térerősség.
Anyagok viselkedése a mágneses térben.
Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás.
Mágnesezési görbe.
Mágneses kör.
A mágneses tér és az áram kölcsönhatása.
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18 óra

Az elektromágneses indukció.
Mozgási és nyugalmi indukció.
Önindukció.
Kölcsönös indukció.
Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása.
Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai.
Váltakozó feszültség előállítása.
Váltakozó feszültség és áram jellemzői.
Ellenállás váltakozó áramú körben.
Induktivitás váltakozó áramú körben.
Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között.
Induktív reaktancia.
Kapacitás váltakozó áramú körben.
Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között.
Kapacitív reaktancia.
Impedancia.
Váltakozó áramú teljesítmények.
Fázisjavítás.
Háromfázisú váltakozó feszültség előállítása.
Háromfázisú váltakozó feszültség és áram jellemzői.
Háromfázisú feszültségrendszerek.
Transzformátorok.
Villamos motorok és generátorok.
5.3.3. Szakrajz alapjai
Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata.
Műszaki rajzeszközök és használatuk.
Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői.
Szabványos rajzlapméretek.
A műszaki rajzokon használatos vonalak.
Szabványbetűk, számok és jelek.
Feliratmező kialakítása.
Rajzdokumentáció nyilvántartása.
Vetületi, látszati és axonometrikus kép.
A méretmegadás elemei.
Méretarány.
A méretezés alapelvei.
Lemeztárgyak ábrázolása.
Szögek szerkesztése.
Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése.
Szakasz osztása.
Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése.
Görbe vonalú síkidomok szerkesztése.
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18 óra

A műszaki vázlat jellemzői, eszközei.
Lemeztárgy műszaki vázlata.
A vetületi ábrázolás alapjai.
Merőleges vetítés, képsíkok.
Síklapú testek ábrázolása.
Forgástestek vetületi ábrázolása.
Ábrázolás metszetekkel.
Gépelemek ábrázolása.
Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása.
Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása.
Szegek, csapszegek ábrázolása.
Csapágyak ábrázolása.
Fogazott gépelemek ábrázolása.
Nem oldható kötések ábrázolása.
Hegesztési varratok ábrázolása.
5.3.4. Fémek és ötvözetek
14 óra
Fémek általános tulajdonságai.
Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján.
A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek.
Halmazállapot, olvadáspont.
Olvadás, dermedés, kristályosodási formák.
Színfém és ötvözet.
Szilárdulási görbe, szövetszerkezet.
Ötvözetek jellemzése.
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői.
A villamosiparban használt egyéb fémek általános jellemzői.
Szilárdság, rugalmas és maradó alakváltozás.
Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata.
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik szilárdsági jellemzői.
A villamosiparban használt egyéb fémek szilárdsági jellemzői.
Megmunkálhatóság, alakíthatóság.
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunkálási jellemzői.
A villamosiparban használt egyéb fémek megmunkálási jellemzői.
Hővezető képesség.
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői.
A villamosiparban használt egyéb fémek hővezetési jellemzői.
Korrózióállóság, vegyi reakciók különféle fémek esetén.
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik korrózió-állósági tulajdonságai.
A villamosiparban használt egyéb fémek korrózió-állósági jellemzői.
Elektromos vezetőképesség.
Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége.
A villamosiparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége.
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5.3.5. Nemfémes anyagok
12 óra
Nemfémes anyagok általános tulajdonságai.
Szerves és szervetlen anyagok jellemzői.
Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői.
Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége.
Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása.
Villamos szilárdság.
Gáznemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6.
Levegő villamos szigetelési tulajdonságai.
Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Folyékony szigetelőanyagok: olajok.
Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi.
Üveg villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Porcelán villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb jellemző
tulajdonságai.
Műanyagok jellemzői, csoportosításuk.
Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása,
alkalmazása.
Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása, megmunkálása,
alkalmazása.
5.3.6. Minőségbiztosítás
10 óra
A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban.
A teljes körű minőségszabályozás.
A minőségellenőrzés alapfogalmai.
Gyakoriság és valószínűség.
Statisztikai módszerek, adatok és felhasználásuk a minőségügyben.
Minőség-ellenőrzés fogalma.
A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszabályozásban.
Végellenőrzés fogalma, módszerei.
Mintavételi alapfogalmak.
Minősítéses végellenőrzés, fogalma, típusai.
A mintavétel megtervezése.
A minősítés dokumentálása.
Méréses végellenőrzés.
Méréses gyártásközi ellenőrzés, jellemzői.
Minősítéses gyártásközi ellenőrzés.
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Mintavétel és mintanagyság.
Minőségszabályozás.
Minőségpolitika.
A minőségszabályozás stratégiái.
A minőségszabályozásban alkalmazható módszerek.
Minőségügyi rendszerek áttekintése.
Eljárási utasítások fajtái, kidolgozása, jellemzői.
Minőségügyi kézikönyv és szerepe a vállalat működésében.
Minőségügyi szervezetek.
A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai.
A minőségtanúsítás feltételei.
A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében.

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

5.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

alkalmazható

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

során

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x
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tanulói

-

5.1.
5.2.
5.3.

Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

-

x

-

x

-

5.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

6. Műszaki gyakorlatok tantárgy

108 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

6.1.A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók
legyenek tisztában az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. Tartsák be a
biztonságos munkavégzéshez szükséges magatartási szabályokat. A tanulók
ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit.
Tevékenységük során alkalmazzanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai
alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön
kézügyességük, műszaki szemléletük. A mérések keretében ismerjék meg a mérés
fogalmát, jellemzőit, jelentőségét. Lássák a tevékenységhez kapcsolódó
munkafolyamatokat. Tudják a rájuk bízott szerszámokat rendeltetésszerűen
használni, azok állapotára vigyázni. Legyenek képesek az anyagokkal takarékosan
bánni. Váljon szükségletükké a munkakörnyezetük rendjének fenntartása.
6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
6.3.Témakörök
6.3.1. Anyagok és szerszámok
54 óra
Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből.
Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás.
Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.
Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel.
Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.
Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel.
Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.
Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása.
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Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület
kialakításához.
Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan,
előírt felületminőséggel.
Furatok középpontjának előrajzolása.
Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel.
Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.
Forgácsolási sebesség helyes megválasztása.
Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső)
megmunkálása, levágása megfelelő szögben, sorjázása.
Műanyag alkatrészek előrajzolása, fúrása.
Védőcső hajlítása előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és előmelegítve.
Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása.
Érvéghüvelyezés.
6.3.2. Mérések
18 óra
Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben.
Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a
munkadarabra.
Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer
használata, pontos leolvasása.
Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.
Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel.
Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező,
lézeres kitűző használatával.
Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel.
Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.
Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval.
Méret ellenőrzése idomszerrel.
Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére.
Áram- és feszültségmérés multiméterrel.
Árammérés lakatfogóval.
Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata.
Vezeték, kötések ellenállásának mérése.
Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel.
Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális fordulatszám-mérővel.
6.3.3. Mechanikai és villamos kötések
Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között.
A szegecs alakja, méretei, anyaga.
A szegecselés művelete, szerszámai.
Lemezalkatrészek
előkészítése,
összekapcsolása
(popszegeccsel).
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36 óra

húzószegeccsel

A szegecs méretének helyes megválasztása.
Menetes alkatrészek ábrázolása.
Csavarok fajtái, adatai.
Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok.
Menetkészítés eszközei és szerszámai.
A menetfúrás és a menetmetszés.
Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal.
Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása.
Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal.
Csavarkötés létesítése csavaranyával.
Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás
anya).
Ragasztott kötések jellemzői.
Ragasztóanyagok fajtái.
Ragasztási eljárások.
Ragasztási eljárások gyakorlása.
A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés.
A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.
A forrasztás művelete.
Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.
Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.
A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.
Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése.
Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai.
Csatlakozók kialakítása.
Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.
6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél
6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
C
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

x
x

6.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

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.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

Osztálykeret

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

-

x
x
x

Csoportbontás

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x
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tanulói

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x
x

-

x

-

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

52

A
10023-12 azonosító számú
Épületvillamossági szerelés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10023-12 azonosító számú, Épületvillamossági szerelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Csatlakozó vezetéket
létesít
Fogyasztásmérő helyet
alakít ki
Lakás és épület elosztó
berendezést szerel
Erősáramú és
gyengeáramú alapszerelést
létesít
Villamos szerelvényeket
helyez el és szerel
Fogyasztói berendezések
részére csatlakozóhelyeket
alakít ki
Kiskábel- és

x
x
x
x
x
x
x
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Digitális alapáramkörök

Analóg alapáramkörök

Elektronikai alapok

Elektrotechnika

Elektrotechnikai
számítás
ok

Ipari
elektronika

Vállalkozások PR tevékenysége

Vállalkozások gazdálkodása

Vállalkozási
ismeretek

Vállalkozás környezete, személyi
feltételei, vállalkozási formák

Szerelői ellenőrzés végzése,
dokumentálása

Hiba meghatározáshoz mérések,
vizsgálatok elvégzése

Üzemi ellenőrző mérések és
vizsgálatok végzése

A munka tevékenység közben
szükség szerint mérések és
vizsgálatok végzése

Épületvillamossági mérések

Villámvédelem

Érintésvédelem (Hibavédelem)

Épületvillamossági hálózatok,
berendezések

Villámvédelem

Érintésvédelem (Hibavédelem)

Épületvillamossági hálózatok,
berendezések

Csatlakozó vezetékek

10023-12
Épületvillamossági
szerelés

Csatlakozó vezetékek

Épületvillamossági
szerelés
gyakorlat

Épületvillamossági
szerelés

vezetékhálózatot alakít ki,
javít, karbantart
Épület villamos
berendezést szerel, javít,
karbantart, kezelését
betanítja
Világítási berendezést
szerel
Szabadvezetéki csatlakozó
vezetéket létesít az
érvényes előírások szerint
Kábeles csatlakozó
vezetéket létesít
Víz és tűzzáró
kábelátvezetést készít
Külső villámhárító
berendezést szerel
Belső villámvédelmet
alakít ki
A munka megkezdése
előtt, a munkafolyamatban
és a munka átadásához
szükség szerint méréseket
és vizsgálatokat végez
Üzemi ellenőrző méréseket
és vizsgálatokat végez
Hiba meghatározáshoz
méréseket, vizsgálatokat
végez
Érintésvédelmi
(hibavédelmi) rendszert,
eszközt szerel, telepít
Szerelői ellenőrzést végez,

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
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azt dokumentálja
Betartja a szerszámok és
személyi biztonsági
felszerelés használatára
vonatkozó előírásokat
Figyelembe veszi és
betartja az érvényben lévő
előírásokat
Alkalmazza a
vállalkozások
tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat
Munkavégzés szabályai
Szabadvezeték- és
kábelhálózat
Szerelési technológiák
Villamos dokumentáció
Villamos mérések
Villamos szerelési anyagok
Vállalkozási ismeretek
Villamos szerelvények
Villamos mérések
elvégzése
Villamos hálózatok
(erősáramú-,
épületinformatikai-,
épületautomatikai-, jelző,
szabadvezeték-, kábel
hálózatok) kialakítása,
javítása, karbantartása
Villamos anyagok,
szerelvények,
berendezések használata

x

x

x

x

x

x

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

Műszaki dokumentáció
olvasása, értelmezése,
folyamatábra készítése
Mérőeszközök, -műszerek,
-berendezések használata
Kézügyesség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszum-készség
Hibakeresés
(diagnosztizálás)
Kontroll
(ellenőrzőképesség)
Körültekintés,
elővigyázatosság

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

7. Épületvillamossági szerelés tantárgy

162 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

7.1.A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg a villamos-energia előállításának módjait, elosztását és
ipari, háztartási alkalmazásának lehetőségeit. A tanulók az épületek áramkör
kialakítására és világítási áramköreinek szerelésére vonatkozó elméleti alapok
segítségével tudják megoldani az áramkörök gyakorlati kialakítását. Képesek
legyenek a témakörhöz kapcsolódó műszaki dokumentáció olvasására,
értelmezésére, készítésére. A tanulók a széles körű villanyszerelői tevékenységek
közül először a háztartásokban megjelenő mindennapos alkalmazásokkal
találkozzanak, kapjanak kedvet a szakmai munkához, látva annak szépségeit,
szakmaiságát, felelősségét.
A tanulók ismerjék meg a kommunális és lakóépületek hálózatra
csatlakoztatásának lehetőségeit, kialakítását. Elméleti ismereteik alapján
készüljenek fel a villamos áramkörök kialakítására, zárlat- és érintésvédelmének
(hibavédelmének)
gyakorlati
megvalósítására.
A
munkaműveletekhez
meghatározzák a műveleti sorrendet, anyag és eszköz szükségletet. Részletes
szakmai ismereteket szerezzenek a villámvédelem céljáról, módjairól,
megvalósítási lehetőségeiről.
A tanulók rendszerében és minőségében is lássák a lakások villamos fogyasztóinak
energia ellátását, működtetését, védelmi megoldásait.
7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
7.3.Témakörök
7.3.1. Csatlakozó vezetékek
40 óra
A villamos-energia előállítása, útja, alkalmazási területei.
Erőművek feladata, típusai.
A villamos hálózat részei, feladatuk.
A villanyszerelő tevékenységi területei.
Az épületvillamossági szerelő, a villamos hálózat-szerelő és a villamos
berendezés szerelő feladatai.
A közcélú hálózatra csatlakozás feltételei, csatlakozók fajtái, méretezése.
Légvezetékes, földkábeles csatlakozás jellemzői.
Földelések fajtái, azok jellemzői.
Földelés készítése.
Az első becsatlakozási pont meghatározása, zárlatvédelemmel ellátása.
Lakás villamos belső áramköreinek kialakítása.
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Lakás villamos belső áramkör kialakításának szempontjai, szelektivitás,
szakszerűség.
Lakás érintésvédelem kialakításának lehetőségei, nullázás, EPH kialakítása.
A fogyasztásmérők elhelyezésének szempontjai, fogyasztásmérőhely
kialakítása.
Földkábeles csatlakozó létesítése terv alapján.
Végzárás és leágazás készítése, feliratozás, homokágy készítése, téglázás,
jelzőszalag elhelyezése, dokumentálás.
Tűzszakaszoknál a kábelek átvezetésének megoldása, tűzzárás.
7.3.2. Épületvillamossági hálózatok, berendezések
70 óra
Munkaműveletekről vázlatos rajz készítése.
Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása.
A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend
meghatározása.
A munkához szükséges időszükséglet és szerelői létszám meghatározása.
Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások
alkalmazása a szerelésnél.
Ipari- és háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei.
Az elosztó berendezés alapvető fajtái, felszereltsége, eszközei, szerelési módjai,
védettsége.
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése.
A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint világítási
vezérlések szerelése.
Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású
áramkörök szerelése, javítása.
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása.
Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása
a munkatevékenységhez.
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása.
Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint.
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai.
7.3.3. Érintésvédelem (Hibavédelem)
Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai.
Az érintésvédelemmel (hibavédelemmel) kapcsolatos előírások.
Az áramütés és az áramütés elleni védelem.
Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai.
TT rendszer jellemzői.
TN rendszer jellemzői.
IT rendszer jellemzői.
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34 óra

EPH fogalma, kialakítása.
Földelő-, védő- és EPH vezetők.
Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése.
Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői.
Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása.
Érintésvédelmi osztályok.
Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata.
Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból.
Védővezető állapotának ellenőrzése.
Szigetelési ellenállás mérése.
Földelési ellenállás, hurok impedancia mérése.
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése.
Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések.
Érintésvédelem felülvizsgálata.
Érintésvédelmi rendszer dokumentumai.
Villamos balesetek, mentés.
Elsősegélynyújtás.
7.3.4. Villámvédelem
18 óra
Külső villámvédelmi berendezés szerelése.
Villám, mint jelenség.
A villám jellemzői.
Villámvédelemre vonatkozó kötelező előírások.
Külső villámvédelem fogalma, jellemzői, elemi.
Villámvédelem dokumentációja.
Külső villámvédelem kialakításának ütemezése.
Villámvédelmi földelő építkezés alatti kialakítása, ellenőrzése.
Tervdokumentáció alapján villámvédelmi felfogó telepítése, karbantartása.
Levezető telepítése, karbantartása.
Földelés telepítése, ellenőrzése.
Vizsgáló-csatlakozó telepítése.
Villámvédelem műszeres ellenőrzése.
Belső villámvédelem kialakítása.
Belső villámvédelem kialakítására vonatkozó igények.
B, C és D típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantartása.
Belső villámvédelmi fokozatok jellemzői, szelektivitása.
A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a
szerszámok használatára vonatkozó előírások betartása.
7.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél.
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7.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
kiselőadás
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi 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.

osztály
X

X
X
X
X
X
X

7.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni

Osztálykeret

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x
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tanulói

x

-

x

-

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.
5.3.

felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

7.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

8. Épületvillamossági szerelés gyakorlata tantárgy

720 óra

Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

8.1.A tantárgy tanításának célja
A tanulók a gyakorlatban is alkalmazzák elméleti ismereteiket. Vegyenek részt a
kommunális és lakóépületek hálózatra csatlakoztatásának kialakításában.
Készítsenek zárlat- és érintésvédelmet (hibavédelmet) a villamos áramkörökhöz.
Gyakorlati tevékenységükhöz készítsenek munkaműveleti tervet, határozzák meg
az agyag és eszköz szükségletet. Ismerjék meg a villámvédelem módjait,
alkalmazzák a belső villámvédelem eszközeit. Szakmai tevékenységüket
dokumentálják.
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8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
8.3.Témakörök
8.3.1. Csatlakozó vezetékek
50 óra
Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése.
Szigeteletlen légvezetéken bandázsolás és szorító kötés készítése.
Szigetelt légvezetéken kötőelemekkel toldás, csatlakoztatás készítése.
Kereszttartó szerelése.
Légkábellel történő csatlakozó vezeték kialakítása.
Földkábellel történő csatlakozó vezeték kialakítása.
Felszálló-, elosztó fővezeték szerelése.
Kötések, csatlakoztatások szakszerű kialakítása.
Földelés készítése.
Az első becsatlakozási pont meghatározása, zárlatvédelemmel való ellátása.
Nullázás, EPH kialakítása.
A fogyasztásmérők elhelyezésének szempontjai.
Földkábeles csatlakozó létesítése terv alapján.
Szigetelési ellenállás mérése.
Végzárás és leágazás készítése, feliratozás, homokágy készítése, téglázás,
jelzőszalag elhelyezése, dokumentálás.
A kábel szerelésénél vízátvezetés, tömítés készítése.
Tűzszakaszoknál a kábelek átvezetésének megoldása, tűzzárás.
A szerszámok és az egyéni védőeszközök használata.
8.3.2. Épületvillamossági hálózatok, berendezések I.
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése.
Épületek alap- és metszetrajzai.
Épületvilágítási rajz és tervjelez.
Lakásvilágítási tervek rajzai.
Épületvilágítási tervek olvasása.
Háztartási berendezések dokumentációja, értelmezése, alkalmazása.
Erőátviteli berendezések dokumentációja, értelmezése, alkalmazása.
Dokumentáció áttekintése.
Épületvilágítási terv fogalma.
Munkaműveletekről vázlatos rajz készítése.
Technológiai vázlat.
Technológiai sorrend, anyagszükséglet, eszközigény, időigény.
Helyszíni felmérés végzése.
A munkaterületet átvétele és felmérése.
Alaprajzok, szerelési rajzok, műszaki leírás.
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137 óra

Általánosnak megfelelő feltételek vizsgálata.
Helyi sajátosságok.
Fizikai méretek, igény szerinti elhelyezési tervezet.
Munkavédelmi-, biztonságtechnikai átvétel.
Különleges helyiségek sajátosságai.
Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása.
A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend
meghatározása.
A munkához szükséges időszükséglet és szerelői létszám meghatározása.
Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, betartatása.
8.3.3. Épületvillamossági hálózatok, berendezések II.
137 óra
Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások
alkalmazása a szerelésnél.
Erőátviteli hálózatok fogalma.
Erőátviteli hálózatok fajtái.
Erőátviteli hálózatok jellemzői.
Ipari- és háztartási erőátviteli hálózatok minőségi különbségei.
Ipari- és háztartási erőátviteli hálózatok szerelvényei, készülékei.
Falon kívüli szerelési módok alkalmazása.
Falon kívüli szerelési módok jellemzői, előnyei, hátrányai.
Falon kívüli szerelési módok fajtái.
Falon kívüli szerelés védőcső nélkül.
Falon kívüli szerelés védőcsővel.
Falon kívüli szerelés padló feletti szerelési technológiával.
Falon kívüli szerelés anyagai.
Falon kívüli szerelés szerelvényei.
Falon kívüli szerelés IP fokozatai.
Falba süllyesztett szerelési módok alkalmazása.
Falba süllyesztett szerelési módok jellemzői, előnyei, hátrányai.
Falba süllyesztett szerelési módok fajtái.
Falba süllyesztett szerelés védőcső nélkül.
Falba süllyesztett szerelés védőcsővel.
Falba süllyesztett szerelés padló feletti szerelési technológiával.
Falba süllyesztett szerelés anyagai.
Falba süllyesztett szerelés szerelvényei.
Falba süllyesztett szerelés IP fokozatai.
Falba süllyesztett, falon kívüli szerelés munka- és balesetvédelmi előírásai.
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8.3.4. Épületvillamossági hálózatok, berendezések III.
137óra
Háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
Háztartási fogyasztók fajtái.
Háztartási fogyasztók energia igénye.
Háztartási fogyasztók anyag igénye.
Háztartási fogyasztók szerelvényei.
Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
Ipari fogyasztók fajtái.
Ipari fogyasztók energia igénye.
Ipari fogyasztók anyag igénye.
Ipari fogyasztók szerelvényei.
Ipari fogyasztók védettsége.
Ipari-, háztartási fogyasztók szerelésének munka- és biztonságtechnikai
előírásainak betartása, betartatása.
A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint világítási
vezérlések szerelése.
A jó megvilágítás követelményei.
A helyiség világítási követelményeinek meghatározása.
A helyiség természetes és mesterséges megvilágítási viszonyai, igényei.
Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású
áramkörök szerelése, javítása.
Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású
áramkörök jellemzői.
Izzólámpás áramkörök fajtái, alapkapcsolások.
Fénycsöves áramkörök fajtái, alapkapcsolások.
A LED jellemzői, áramköri sajátosságai, előnyei.
Nagyteljesítményű fényforrások.
Nagyteljesítményű fényforrások alkalmazása, áramkörei, védettsége.
A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei.
Kültéri világítási berendezések fajtái, alkalmazási területei.
Kültéri világítási berendezések áramkörei.
Kültéri világítási berendezések energia igénye.
Kültéri világítási berendezések védettsége.
8.3.5. Épületvillamossági hálózatok, berendezések IV.
140 óra
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása.
Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása
az adott munkatevékenységhez.
Anyagok felmérése, ellenőrzése.
Szükség szerint ellenőrzés szemrevételezéssel, műszeresen.
Előírások alkalmazása a munka során.
Dokumentáció alapján technológia ismertetése, jellemzőinek meghatározása.
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A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása.
A szükséges eszközök munkavédelmi- biztonságtechnikai megfeleltetése.
A munkavégzés során az eszközök használatára vonatkozó munkavédelmi-,
balesetvédelmi előírások betartása, betartatása.
Feliratok készítése, elhelyezése.
Műszaki utasítás alapján feliratok beszerzése, azonosítása, előírás szerinti
elhelyezése.
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai.
Az előírt feladatok tartozó mérések elvégzése.
A mérési feladathoz tartozó biztonságtechnikai feltételek megteremtése.
A mérési feladathoz tartozó biztonságtechnikai feltételek betartása, betartatása.
A villamos mérés fokozott biztonsági előírásai.
Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint.
Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv formai előírásai, tartalma, szakszerűsége.
8.3.6. Érintésvédelem (Hibavédelem)
67 óra
Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai.
Az érintésvédelemmel (hibavédelemmel) kapcsolatos előírások.
Az áramütés és az áramütés elleni védelem.
Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai.
TT rendszer jellemzői.
TN rendszer jellemzői.
IT rendszer jellemzői.
EPH fogalma, kialakítása.
Földelő-, védő- és EPH vezetők.
Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése.
Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői.
Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása.
Érintésvédelmi osztályok.
Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata.
Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból.
Védővezető állapotának ellenőrzése.
Szigetelési ellenállás mérése.
Földelési ellenállás, hurok impedancia mérése.
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése.
Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések.
Érintésvédelem felülvizsgálata.
Érintésvédelmi rendszer dokumentumai.
Villamos balesetek, mentés.
Elsősegélynyújtás.
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése.
Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések.
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8.3.7. Villámvédelem
40 óra
Külső villámvédelmi berendezés szerelése.
Tervdokumentáció alapján villámvédelmi felfogó telepítése, karbantartása.
Levezető telepítése, karbantartása különböző típusú levezetők esetén.
Földelés telepítése különböző típusú földelők esetén.
Vizsgáló-csatlakozó telepítése, mechanikai védelem kialakítása.
Belső villámvédelem kialakítása.
B, C típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantartása.
D típusú túlfeszültség levezető önálló szerelése, ellenőrzése, karbantartása.
A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a
szerszámok használatára vonatkozó előírások betartása.
8.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és szakmaspecifikus tanműhelyben
szervezetnél

vagy

szakmaspecifikus

gazdálkodó

8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
kiselőadás
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

x
x
x
x
x
x
x

8.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett

x
x
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Osztálykeret

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK6. pont
lebontása,
pontosítása)

-

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

8.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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9. Épületvillamossági mérések gyakorlat

144 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

9.1.A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg és alkalmazzák az épületek villanyszerelésénél szükséges
méréseket. A mérési feladatok keretében alkalmazzák a munka megkezdése előtt a
munkafolyamatokban és a munka átadásához szükséges méréseket és
vizsgálatokat. A biztonsági előírások betartásával végezzenek a tanulók üzemi
ellenőrző méréseket. A tanulók végezzenek hiba meghatározást. A szerelői
ellenőrzést az előírásoknak megfelelően, szakszerűen végezzék.
9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
9.3.Témakörök
9.3.1. A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka
átadásához szükség szerint mérések és vizsgálatok végzése
29 óra
Munkaterület átvétele, felmérése.
A munka megkezdéséhez szükséges dokumentumok kikérése, elemzése.
Szükség esetén helyi kísérő igénylése.
Mérési biztonságtechnika biztosítása.
Mérési feladathoz mérőeszközök biztosítása.
Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete.
Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai feltételek biztosítása,
betartása.
Vezetőfolytonosság ellenőrzése.
A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése.
Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése.
Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont
megkeresése.
Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása.
Szigetelési ellenállás mérése.
9.3.2. Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése
37 óra
A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiválasztása.
Az ellenőrző mérések és vizsgálatok biztonságos feltételeinek megteremtése.
A terhelő áram közvetlen áramméréssel, lakatfogóval, áramváltó
közbeiktatásával való meghatározása.
Hatásos teljesítmény, villamos fogyasztás mérése, mérési eredményekből
meddő- és látszólagos teljesítmény számítása.
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Közvetlen és közvetett mérési módszerek.
Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése.
Hurokellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése.
Földelési ellenállás mérése.
Megvilágítás mérése.
Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása,
betartatása.
Mért eredmények elemzése, értékelése.
Mért eredmények dokumentálása.
.
9.3.3. Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése 39 óra
Hibás készülék, berendezés, eszköz átvétele.
Hibajelenségre vonatkozó információk.
Műszaki leírás, készülék dokumentáció, hálózati jellemzők.
Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése.
Mechanika mérések.
Villamos mérések.
Feszültség alatti, feszültségmentes mérések.
Feszültségmérés, áramfelvétel mérése, ellenállásmérés.
Szigetelési ellenállás mérése.
Folytonossági vizsgálat.
Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása,
betartatása.
Hiba helyének meghatározása.
Hiba meghatározása.
9.3.4. Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása
39 óra
A berendezés ellenőrzése megtekintéssel (általában kikapcsolt állapotban).
A berendezés ellenőrzése dokumentáció alapján.
A berendezés épségének ellenőrzése.
Az áramütés elleni védelmi mód ellenőrzése.
A tűzgátló szerkezet és a hőhatás elleni védelem ellenőrzése.
A vezető keresztmetszetének ellenőrzése.
A védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása.
A leválasztó és kapcsoló eszközök kiválasztása és beállítása.
A külső hatásokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése.
A dokumentáció, feliratok, jelölések és információs anyagok meglétének
ellenőrzése.
A vezeték csatlakozások ellenőrzése.
A hozzáférhetőség, kezelhetőség ellenőrzése.
A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonosságának vizsgálata.
A villamos berendezés szigetelési ellátásának vizsgálata.
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Az áramkörök elválasztásával megvalósított védelmének vizsgálata a SELV és
PELV esetében.
A védőelválasztás vizsgálata.
A padlóhálózat és a fal ellenállásának vizsgálata.
A tápforrás önműködő lekapcsolásának vizsgálata.
A villamosszilárdság vizsgálata.
A polaritás vizsgálata.
A hőhatások vizsgálata.
A feszültségesés vizsgálata.
A működés vizsgálata.
A szakmai előírásoknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése,
dokumentálása.
9.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél
9.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
kiselőadás
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

x
x
x
x
x
x
x

9.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x
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Osztálykeret

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

-

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

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

72

10. Vállalkozási ismeretek

32 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók készüljenek fel a gazdaság kihívásaira.
jellemzőit. A vállalkozás feltételei mellett lássák
előnyeit, hátrányait. A tanulóknak legyen
gazdálkodására. Ismerjék a tanulók a gazdasági
működtetésében a PR tevékenység fontosságát.

Ismerjék meg a vállalkozások
az egyes vállalkozási formák
rálátásuk a vállalkozások
tevékenységek kialakításában,

10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
10.3.

Témakörök

10.3.1. Vállalkozás környezete, személyi feltételei, vállalkozási formák
12 óra
Jogi ismeretek alapfogalmai.
Magánjog – polgári jog, családjog.
Közjog – alkotmányjog, államigazgatási jog, pénzügyi jog, büntetőjog.
Munkajog –
munkaviszony keletkezése, megszüntetése
a munkavégzés szabályai
a munkaidő
a munka díjazása
kártérítési felelősség
foglalkoztatás elősegítése
Vállalkozások fogalma.
Vállalkozás környezete, személyi feltételei.
Vállalkozási formák.
Egyéni vállalkozások.
Társas vállalkozások.
Vállalkozások alapítása és megszüntetése.
10.3.2. Vállalkozások gazdálkodása
A vállalkozások eszközei és forrásai.
Pénzgazdálkodás, számvitel.
Bizonylati rend.
Költségkalkuláció és árképzés.
Vállalkozások adózása.
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10 óra

Társadalombiztosítás és nyugellátás.
Költségkalkuláció és árképzés.
10.3.3. Vállalkozások PR tevékenysége
A vállalkozás stratégiája.
Marketing.
Piacelemzés, piackutatás.
Üzleti terv (célja, fejezetei, SWOT analízis).
Az üzleti terv előkészítése, felépítése.
Az üzleti terv megvalósulása, ellenőrzése, visszacsatolása.

10 óra

10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
kiselőadás
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

x
x
x
x
x
x
x

10.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x
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Osztálykeret

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

-

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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11. Ipari elektronika tantárgy

32 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg az irányítástechnikai alapfogalmakat. Sajátítsák el az
elektronikus áramkörök elemeinek működését, áramköri sajátosságait. Ismerjék
meg az analóg és digitális áramköröket, azok alkalmazásait. Rendelkezzenek elég
elméleti tudással a szakmában alkalmazott elektronikus eszközök, berendezések,
rendszerek telepítéséhez, működtetéséhez.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
11.3.

Témakörök
11.3.1. Elektronikai alapok
Irányítástechnikai alapfogalmak.
A vezérlés jellemzői.
A szabályozás jellemzői.
A vezérlés, szabályozás gyakorlati alkalmazásai.
Kétpólusok.
Négypólusok.
Passzív és aktív áramkörök.
Félvezető áramköri elemek.
Félvezető anyagok.
Félvezető diódák.
Tranzisztorok.
Egyéb félvezető eszközök.
11.3.2. Analóg alapáramkörök
Erősítő alapkapcsolások –
- közös emitteres alapkapcsolások
- közös kollektoros alapkapcsolások
- közös bázisú alapkapcsolások
- többfokozatú erősítők
Visszacsatolások.
Erősítők frekvenciafüggése.
Erősítők torzítása, zaja.
Nagyjelű erősítők.
Műveleti erősítők.
Impulzustechnikai alapáramkörök.
Multivibrátorok.
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16 óra

8 óra

Összetett elektronikai áramkörök.
Gyakorlati alkalmazások.
11.3.3. Digitális alapáramkörök
Impulzusok jellemzői
Analóg és digitális mennyiségek
Számrendszerek
Az információ kódolása
Logikai algebra alapfogalmai
Logikai függvények
A logikai algebra szabályai és alkalmazásuk
Logikai alapáramkörök
Diódás kapuáramkörök
Gyakorlati alkalmazások.

8 óra

11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
kiselőadás
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

x
x
x
x
x
x
x

11.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
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Osztálykeret

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

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

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.
3.
3.1.
3.2
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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12. Elektrotechnikai számítások tantárgy

108 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

12.1.
A tantárgy tanításának célja
Az elektrotechnikai témakörben megtanult elméleti tananyag megerősítése, az
elméleti ismeretek gyakorlati példákon történő bemutatása, szakmai számítások
végzése.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
12.3.

Témakörök

12.3.1. Elektrotechnika I.
72 óra
Villamos alapfogalmak – feszültség, áramerősség, ellenállás.
Egyenáramú hálózatok – Ohm törvénye, Csomóponti törvény, Huroktörvény,
soros kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, vegyes kapcsolás, feszültségosztó,
áramosztó, méréshatár bővítés, villamos munka, villamos teljesítmény,
generátorok jellemzői, generátorok kapcsolásai.
A villamos áram hatásai – az áram hőhatása, az áram vegyi hatása,
elektrokémiai energiaforrások, az áram élettani hatásai, az áram mágneses
hatása.
Villamos tér – Coulomb törvénye, térerősség, feszültség – térerősség kapcsolata,
a villamos tér jelenségei, anyagok viselkedése villamos térben, kapacitás,
kondenzátor, kondenzátorok kapcsolásai, kondenzátorok feltöltése, kisütése.
Mágneses tér – a mágneses indukció, a mágneses teret jellemző mennyiségek,
anyagok viselkedése mágneses térben, mágnesezési görbe, indukciós
jelenségek.
12.3.2. Elektrotechnika II.

36 óra

Váltakozó feszültség, áram.
Váltakozó feszültség, áram jellemzői, ábrázolása, összegzése.
Ellenállás a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok.
Induktivitás a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok.
Kondenzátor a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok.
Impedancia, admittancia.
Teljesítmények a váltakozó áramú körben.
Háromfázisú váltakozó áram.
Transzformátorok.
Villamos forgógépek – motorok, generátorok.
Méréstechnika.
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Feszültségesés és teljesítményveszteség a vezetékekben.
Ellenőrző feladatok.
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
kiselőadás
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

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

osztály
x

x
x
x
x
x
x

12.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

Osztálykeret

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

80

tanulói

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10024-12 azonosító számú
Villamos gépek és
ipari elosztóberendezések szerelése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10024-12 azonosító számú, Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

szakmai

Ipari villamos berendezés
szerelése

Villamos gépek és
készülékek üzemeltetése,
szerelése, javítása

Villamos gépek, készülékek
hibáinak javítása

Transzformátorok

Villamos forgógépek

Villamos gépek és berendezések
üzemvitelének, mérésének gyakorlata
Villamos gépek és
berendezések ellenőrzése

Villamos
műszaki
ábrázolás

Villamosipari műszaki
dokumentálás

Ipari villamos berendezés
szerelése

Villamos gépek és
készülékek üzemeltetése,
szerelése, javítása

Villamos gépek, készülékek
hibáinak javítása

Transzformátorok

Villamos gépek és berendezések

Villamos forgógépek

Villamos gépek anyagai

10024-12
Villamos gépek és ipari elosztó
berendezések szerelése

Villamos vezetékek
Villamos szigetelőanyagok,
műanyagok
Elektronikai alkatrészek

Villamosipari
anyagismeret

megnevezésű

FELADATOK
Ipari energia elosztó hálózatot szerel
Ipari elosztó berendezést szerel, telepít
Kapcsoló berendezést szerel, telepít
Vezérlő- és szabályozó berendezést
szerel, telepít
Ipari villamos berendezést javít,
karbantart, kezelését betanítja
Háztartási méretű kiserőművet szerel
Fotovoltaikus berendezést szerel
Aszinkron gépet telepít, működtet
Egyenáramú gépet telepít, működtet
Szinkron gépet telepít, működtet
Különleges villamos forgógépet telepít,
működtet

x
x

x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x

x
x
x

x

x

Egyfázisú transzformátort telepít,
működtet
Betartja a kéziszerszámokra vonatkozó
előírásokat
Háromfázisú transzformátort telepít,
működtet
Különleges transzformátort telepít,
működtet
Fázisjavító berendezést telepít, működtet,
karbantart
Felismeri a villamos gépek tipikus hibáit
Villamos gépet üzemeltet, karbantart,
kezelését betanítja
Villamos készüléket javít, karbantart,
kezelését betanítja
Ellenőrző méréseket és vizsgálatokat
végez és dokumentálja
Munkájában figyelembe veszi és
alkalmazza a hibavédelmi szabályokat
Betartja a kézi szerszámokra vonatkozó
előírásokat

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

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
Munkavégzés szabályai
Villamos szerelési anyagok
Szerelési technológiák
Villamos berendezések
Villamos gépek
Villamos mérések
Villamos dokumentáció
Villamos kötések

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Villamos gépek, berendezések telepítése,
üzemeltetése
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Villamos ellenőrzések, mérések elvégzése
Villamos anyagok, szerelvények,
berendezések, kéziszerszámok használata
Műszaki dokumentáció olvasása,
értelmezése, készítése
Mérőeszközök, -műszerek, -berendezések
használata

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Önállóság

x
x

x
x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kommunikációs készség

x
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

Figyelem-összpontosítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)

x
x
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x
x

x
x

13. Villamosipari anyagismeret tantárgy

54 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

13.1.
A tantárgy tanításának célja
Az anyagismeret témakörben megtanult tananyag megerősítése. A tanulóknak a
villamosiparban használt anyagok, eszközök, berendezések, gépek anyagismereti
jellemzőinek megismertetése, azok gyakorlati alkalmazása.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
13.3.

Témakörök
13.3.1. Villamos vezetékek
9 óra
Villamos vezetékek fajtái, jellemzői, tulajdonságai.
Erősáramú vezetékek – légvezetékek, csupasz vezetékek.
Szigetelt vezetékek.
Erősáramú földkábelek – szerkezet, felépítés, terhelhetőség.
Gyengeáramú vezetékek
Szerelőhuzalok
Gyengeáramú kábelek – szalagkábelek, távkábelek, koaxiális kábelek, egyéb
kábelek
13.3.2. Villamos szigetelőanyagok, műanyagok
Szilárd szigetelőanyagok.
Folyékony szigetelőanyagok.
Légnemű szigetelőanyagok.
Természetes alapú műanyagok.
Mesterséges alapú műanyagok.
Műanyag termékek előállítása.
Műanyagok megmunkálása.
Műanyagok alkalmazása a villamosiparban.
13.3.3. Elektronikai alkatrészek
Ellenállások szerkezeti anyagai.
Ellenállások minősítő jellemzői.
Ellenállások jelölése.
Állandó értékű ellenállások.
Huzalellenállások.
Változtatható értékű ellenállások.
Váltakozó ellenállások.

9 óra

18 óra
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Ellenállások kiválasztása.
Kondenzátorok jellemzői.
Kondenzátorok fajtái.
Kondenzátorok méretezése.
Tekercsek fajtái, kiviteli formái.
Tekercsek minősítő jellemzői.
Állandó értékű induktivitások.
Változtatható értékű induktivitások.
Félvezető anyagok.
A félvezető diódák fajtái.
Tranzisztorok.
Integrált áramkörök.
13.3.4. Villamos gépek anyagai
Transzformátor tekercsek anyaga.
Csévetestek anyaga, típusai.
Transzformátor tekercsek gyártása.
Impregnálás.
Transzformátorlemez anyaga, típusai.
Melegen hengerelt lemezek.
Hidegen hengerelt lemezek.
Transzformátorlemez szigetelése.
Transzformátor vasmag összerakása, kialakítása.
Transzformátor lemez, dinamó lemez feldolgozása.
Transzformátor vasmag készítése.
Transzformátorolajok.
Dinamólemez jellemzői.
Villamos forgógépek tekercselésének anyagi jellemzői.
Állórész, forgórész vastest anyagi jellemzői, készítése.
Állórész tekercselés készítése, jellemzői.
Forgórész tekercselés készítése, jellemzői.
Kalickás forgórész készítése, jellemzői.
Szénkefék anyaga, kialakítása, jellemzői.
Villamos gépek szigetelő anyagai.
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
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18 óra

13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
kiselőadás
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

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

osztály
x

x
x
x
x
x
x

13.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

Osztálykeret

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x
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tanulói

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

14. Villamos gépek és berendezések tantárgy

108 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A villanyszerelő villamos gépet nem szerel, hanem telepít, működtet. Ehhez meg
kell ismernie a villamos gépek fajtáit, szerkezetét, működési elvét, üzemi
jellemzőit.
A tanulóknak rendelkezni kell a villamos gépek, -készülékek hiba
megállapításának, javításának ismereteivel. A tanulók ismerjék az üzemeltetés,
szerelés, javítás munkatevékenységéhez szükséges anyagokat, eszközöket. Az ipari
villamos berendezések szereléséhez rendelkezzenek a tanulók a felhasználható
anyagok, szerelési technológiák ismeretével. Képes legyen a szakmai
tevékenységet végző tanuló a megfelelő anyagok, eszközök kiválasztására az
elvégzett munkafeladat dokumentálására.
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14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
14.3.

Témakörök

14.3.1. Villamos forgógépek
28 óra
A villamos gépek feltalálásában közreműködő világhírű magyar alkotók
megismerése.
Villamos forgógépek rendszerezése felépítése, működése, funkció, fázisszám,
áramnem szerint.
Szinkrongép szerkezete, működése.
Aszinkrongépek szerkezete, működése.
Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői.
Aszinkronmotorok indítása.
Aszinkronmotorok fordulatszám változtatása.
Aszinkron motorok fékezése.
A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti üzemviteli különbségek.
Aszinkron motorok kapcsolási formái (lehetőségei), az ebből adódó
működésbeli változások.
Egyenáramú gépek szerkezete, gerjesztési lehetőségei, működési elve.
Villamos forgógépek jellemző mechanikai és villamos hibái.
A villamos forgógépek forgásirány- és forgási sebesség változtatásának módjai,
lehetőségei.
A villamos forgógépek jellemző hibáinak felsorolása az üzemeltető betanítása
során.
Villamos forgógépek felhasználás szerinti kiválasztási szempontjai.
Karbantartási terv készítése.
A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása.
14.3.2. Transzformátorok
20 óra
Villamos gépek szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése.
Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátor bekötése, ellenőrzése.
A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik.
Az erősáramú kapcsolókészülékek kiválasztása, bekötése, működtetése és
üzemeltetése.
Villamos kapcsolóállomások üzemeltetése.
Villamos hálózatok üzemeltetése.
Egyszerű kisfeszültségű hálózatok méretezése feszültségesésre és melegedésre
(tápvezeték, elosztóvezeték, körvezeték).
Egyszerű hálózatok zárlatának számítása, ellenőrzése, zárlatkorlátozás
megoldásában közreműködés.
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Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés
(pl. fázisjavítás).
A kívánt teljesítménytényező eléréséhez szükséges meddőteljesítmény
meghatározása.
Villamos hálózatok védelmének, üzemzavari automatikák működésének
ellenőrzése.
Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos
energiaellátásának kialakítása, működtetése, telepítése, üzemeltetése.
Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések szerelése,
karbantartása.
Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetése.
Villamos állomások egyen- és váltakozó áramú segédberendezéseinek
ellenőrzése.
Egyfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
ellenőrzése.
Háromfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői
karbantartások ellenőrzése.
Különleges transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
ellenőrzése.
Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
ellenőrzése, kezelésének betanítása.
Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
ellenőrzése.
Villamos készülékek kezelésének betanítása.
Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
elvégzése.
14.3.3. Villamos gépek, készülékek hibáinak javítása
20 óra
Hibajegyzőkönyv felvétele.
A javításhoz szükséges műszaki dokumentáció biztosítása, használata.
A villamos gépek elektromos és mechanikus hibájának megállapítása,
felismerése (diagnosztika).
Villamos gépek, készülékek szemrevételezése a hiba megállapítása céljából.
Villamos gép megbontásának menete mechanikus hiba megállapítása céljából.
Hiba megállapítása villamos méréssel.
Hiba megállapítása mechanikai méréssel.
Hibajavításhoz a megfelelő eszközök, készülékek, műszerek kiválasztása.
A javításhoz használt eszközök, készülékek, műszerek szakszerű használata.
Villamos gépet működtető (vezérlő, szabályozó) egységek ismerete, javítása.
A javítási tevékenységnél a szükséges munkavédelmi, biztonságtechnikai
előírások betartása, betartatása.
Hibajavítás dokumentálása.
Javított gép, készülék javítás utáni üzembehelyezése.
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Karbantartási terv készítése.
A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása.
14.3.4. Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javítása
20óra
Kapcsolóberendezés szerelése.
Ipari elosztóberendezés szerelése.
Ipari energiaelosztó hálózat szerelése.
Vezérlő- és szabályozó berendezés szerelése.
Ipari villamos berendezés javítása, karbantartása, kezelésének betanítása.
A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához
szükség szerinti mérések és vizsgálatok végzése.
Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése.
Gépelemek (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások)
alkalmazása, szerelése.
Motorvezérlések bekötése.
Intelligens épületek erősáramú szerelése.
Ipari épületek villanyszerelése, áramköreinek ellenőrzése.
Az ipari épületek fogyasztásmérőhely kialakításának ellenőrzése.
Fontosabb fogyasztói berendezések bekötésének létrehozása, ellenőrzése.
Az ipari épületek fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő
csatlakoztatása.
Az ipari épületek elosztóinak kialakítása.
A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó előírások
figyelembe vételével.
Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-,
kötési-, csatlakozási feladatok elvégzése, ellenőrzése.
A védőföldeléses és a nullázott rendszer kiépítése, ellenőrzése.
Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése.
Az áram-védőkapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli
érintésvédelmi módok alkalmazása.
14.3.5. Ipari villamos berendezés szerelése
20 óra
Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológiái.
Erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózat szerelése.
Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése.
Ipari energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózat szerelése.
Vezérlő- és szabályozókészülék, berendezés szerelése.
Ipari villamos berendezés, készülék javítása, karbantartása, kezelésének
betanítása.
Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
A környezetvédelmi előírások betartása, betartatása.
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése.
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Változások feljegyzése a kiviteli tervekre.
Építési napló vezetése (e-napló).
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása.
Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása
a munkatevékenységhez.
Előírások alkalmazása a munka során.
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása.
Feliratok készítése, elhelyezése.
Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint.
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai.
Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapján,
mérőhely készítése.
Háztartási méretű kiserőmű szerelése.
Fotovoltaikus berendezés szerelése.
Inverter, zárlat-, érintés- (hiba-), tűz- és villámvédelemi eszköz szerelése,
telepítése.
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök

szervezeti kerete

és felszerelések (SZVK 6.

Alkalmazott oktatási

Sorszám

módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

kiselőadás

1.3.

vita

1.4.

szemléltetés

1.5.

projekt

1.6.

kooperatív tanulás

1.7.

házi feladat

egyéni

csoport

osztály
x

x

pont lebontása,
pontosítása)
-

x

x

x

-

x

x
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-

14.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

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.
3.
3.1.
3.2
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.

alkalmazható

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

során

x

x

-

x

-

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 lebontása,
pontosítása)

x

x

tanulói

-

5.2.
5.3.

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

-

x

-

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

15. Villamos műszaki ábrázolás tantárgy

68 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A villamos rajzi alapismeretekre támaszkodva a tanulók ismerjék meg a
villamosipar eszközeinek, berendezéseinek, gépeinek rajzjeleit, ábrázolási módjait,
kapcsolási rajzait. Képesek legyenek gépek, készülékek, berendezések műszaki
dokumentációjának olvasására, értelmezésére, használatára, készítésére.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
15.3.

Témakörök
15.3.1. Villamosipari műszaki dokumentálás I.
A villamosipari szakrajz szerepe és célja.
Erősáramú rajzjelek.
A villamosipari rajzok fajtái.
A világítási áramkörök rajzjelei.
Világítási áramkörök kapcsolási rajzai.
A lépcsőházi világítás kapcsolási rajzai.
A fővezetéki terv.
A fővezetéki terv rajzjelei.
Elosztóberendezések kapcsolási rajzai.
Épületek alap- és metszetrajzai.
Épületvilágítási rajz- és tervjelek.
Lakásvilágítási tervek rajzolása.
Háztartási készülékek szerelésének nyomvonala.
Erőátviteli fogyasztók nyomvonala.
Az érintésvédelem rajzjelei.
Érintésvédelmi módok rajzai.
Áram-védőkapcsolás rajza.
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36 óra

Szabadvezetéki tervjelek.
Szabadvezetéki-hálózatok tervjelei.
Kábelhálózatok rajzjelei és nyomvonalrajza.
Kábelfektetés rajzai.
Jelzőberendezések rajzjelei, kapcsolási rajzai.
Kaputelefon kapcsolási rajzai.
15.3.2. Villamosipari műszaki dokumentálás II.
Kisfeszültségű kapcsolók rajzjelei.
Kézi működtetésű kapcsolók rajzjelei.
Mágneskapcsolók rajzjelei.
Kapcsolókészülékek rajzainak olvasása.
Villamos gépek rajzjelei.
Egyenáramú gépek kapcsolási rajzai.
Váltakozóáramú gépek rajzjelei.
Villamos gépek kapocsjelölései.
Villamos gépek belső kapcsolása.
Aszinkronmotor működtetésének kapcsolási rajza.
Kapocstábla bekötések.
Villamos forgógépek vezérlési rajzai.
Forgásirányváltás rajzai.
Motorindítások rajzai.
Transzformátorok rajzjelei.
Transzformátorok alapkapcsolásai.

32 óra

15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x
x
x
x
X
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

15.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

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.
3.
3.1.
3.2
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

alkalmazható

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

során

x

x

-

x

-

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 lebontása,
pontosítása)

x

x
x

tanulói

-

felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

5.3.

x

-

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
16. Villamos gépek és berendezések üzemvitelének, mérésének gyakorlata tantárgy 544 óra
Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg a villamos gépek szerkezeti elemeit, végezzenek hiba
feltárásokat, javításokat villamos gépeken, működtető egységeken. Használják a
tanulók az üzemeltetés, szerelés, javítás munkatevékenységéhez szükséges
anyagokat, eszközöket. A különböző szerelési technológiák alkalmazásánál tartsák
be a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi előírásokat. Az ipari villamos
berendezések szerelésénél a tanulók ismerjék meg a berendezés típusának
megfelelő technológiát, felhasználható anyagokat, eszközöket. A tanulók képesek
legyenek a szakmai dokumentáció értelmezésére, alkalmazására az elvégzett
munka
dokumentálására.
A
tanulók
tartsák
és
tartassák
be
a
munkatevékenységekre
vonatkozó
munkavédelmi és
környezetvédelmi
előírásokat.
A tanulók használják a villamos mérőműszereket. Ismerjék meg és használják a
szerelői ellenőrzés eszközeit. Végezzenek elektromos berendezéseken szükséges
üzemi és biztonsági ellenőrző méréseket. Képesek legyenek a tanulók ellenőrzési,
mérési adatok értékelésére, dokumentálására. A tanulók tartsák és tartassák be a
villamos mérések biztonságtechnikai előírásait.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
16.3.

Témakörök

16.3.1. Villamos forgógépek
84 óra
Villamos forgógépek rendszerezése felépítése, működése, funkció, fázisszám,
áramnem szerint.
Szinkrongép szerkezete, működése.
Aszinkrongépek szerkezete, működése.
Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői.
Aszinkronmotorok indítása.
Aszinkronmotorok fordulatszám változtatása.
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Aszinkron motorok fékezése.
A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti üzemviteli különbségek.
Aszinkron motorok kapcsolási formái (lehetőségei), az ebből adódó
működésbeli változások.
Egyenáramú gépek szerkezete, gerjesztési lehetőségei, működési elve.
Villamos forgógépek jellemző mechanikai és villamos hibái.
A villamos forgógépek forgásirány- és forgási sebesség változtatásának módjai,
lehetőségei.
A villamos forgógépek jellemző hibáinak felsorolása az üzemeltető betanítása
során.
Villamos forgógépek felhasználás szerinti kiválasztási szempontjai.
16.3.2. Transzformátorok
84 óra
Villamos gépek szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése.
Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátor bekötése, ellenőrzése.
A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik.
Az erősáramú kapcsolókészülékek kiválasztása, bekötése, működtetése és
üzemeltetése.
Villamos kapcsolóállomások üzemeltetése.
Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés (pl.
fázisjavítás).
Villamos hálózatok védelmének, üzemzavari automatikák működésének
ellenőrzése.
Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos
energiaellátásának kialakítása, működtetése, telepítése, üzemeltetése.
Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések szerelése,
karbantartása.
Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetése.
Villamos állomások egyen- és váltakozó áramú segédberendezéseinek
ellenőrzése.
Egyfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
ellenőrzése.
Háromfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
ellenőrzése.
Különleges transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
ellenőrzése.
Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése,
kezelésének betanítása.
Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
ellenőrzése.
Villamos készülékek kezelésének betanítása.
Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
elvégzése.
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16.3.3. Villamos gépek, készülékek hibáinak javítása
166 óra
Hibajegyzőkönyv felvétele.
A javításhoz szükséges műszaki dokumentáció biztosítása, használata.
A villamos gépek elektromos és mechanikus hibájának megállapítása,
felismerése (diagnosztika).
Villamos gépek, készülékek szemrevételezése a hiba megállapítása céljából.
Villamos gép megbontásának menete mechanikus hiba megállapítása céljából.
Hiba megállapítása villamos méréssel.
Hiba megállapítása mechanikai méréssel.
Hibajavításhoz a megfelelő eszközök, készülékek, műszerek kiválasztása.
A javításhoz használt eszközök, készülékek, műszerek szakszerű használata.
Villamos gépet működtető (vezérlő, szabályozó) egységek ismerete, javítása.
Kisebb üzemzavart okozó hibák elhárítása (pl. szénkefe csere).
A javítási tevékenységnél a szükséges munkavédelmi, biztonságtechnikai
előírások betartása, betartatása.
Hibajavítás dokumentálása.
Javított gép, készülék javítás utáni üzembehelyezése.
Karbantartási terv készítése.
A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása.
16.3.4. Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javítása
42 óra
Kapcsolóberendezés szerelése.
Ipari elosztóberendezés szerelése.
Ipari energiaelosztó hálózat szerelése.
Vezérlő- és szabályozó berendezés szerelése.
Ipari villamos berendezés javítása, karbantartása, kezelésének betanítása.
A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához
szükség szerint mérések és vizsgálatok végzése.
Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése.
Gépelemek (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások)
alkalmazása, szerelése.
Motorvezérlések bekötés.
Intelligens épületek erősáramú szerelése.
Ipari épületek villanyszerelése, áramköreinek ellenőrzése.
Az ipari épületek fogyasztásmérőhely kialakításának ellenőrzése.
Fontosabb fogyasztói berendezések bekötésének létrehozása, ellenőrzése.
Az ipari épületek fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő
csatlakoztatása.
Az ipari épületek elosztóinak kialakítása.
A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó előírások
figyelembe vételével.
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Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, kötési, csatlakozási feladatok elvégzése, ellenőrzése.
A védőföldeléses és a nullázott rendszer kiépítése, ellenőrzése.
Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése.
Az áram-védőkapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli
érintésvédelmi módok alkalmazása.
16.3.5. Ipari villamos berendezés szerelése
116 óra
Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológiái.
Erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózat szerelése.
Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése.
Ipari energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózat szerelése.
Vezérlő- és szabályozókészülék, berendezés szerelése.
Ipari villamos berendezés, készülék javítása, karbantartása, kezelésének
betanítása.
Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
A környezetvédelmi előírások betartása, betartatása.
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése.
Változások feljegyzése a kiviteli tervekre.
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása.
Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása
a munkatevékenységhez.
Előírások alkalmazása a munka során.
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása.
Feliratok készítése, elhelyezése.
Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint.
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai.
Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapján,
mérőhely készítése.
Háztartási méretű kiserőmű szerelése.
Fotovoltaikus berendezés szerelése.
Inverter, zárlat-, érintés- (hiba-), tűz- és villámvédelemi eszköz szerelése,
telepítése.
16.3.6. Villamos gépek és berendezések ellenőrzése
52 óra
Az ellenőrző- és mérési feladatok közötti különbség.
Az alapmennyiségeket mérő műszerek típusai, használata.
A szerelői ellenőrzés eszközei, ezek használata.
Folyamatos mérést biztosító műszerek telepítése.
Az elektromos berendezéseken szükséges üzemi és biztonsági ellenőrzések
végzése.
Ellenőrzési, mérési adatok értékelése, dokumentálása.
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A villamos mérés biztonságtechnikai előírásainak betartása, betartatása.
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

magyarázat
kiselőadás
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

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

osztály
x

x
x
x
x
x
x

16.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
-

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
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tanulói

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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Összefüggő szakmai gyakorlat
I. Háromévfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.

Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak/Témakörök
Műszaki gyakorlatok
Szerszámok
Mérések
Mechanikai és villamos kötések
Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Csatlakozó vezetékek
Épületvillamossági hálózatok,
berendezések
Érintésvédelem - (Hibavédelem)
Villámvédelem
Épületvillamossági mérések gyakorlat
A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásakor
szükség szerint mérések és vizsgálatok
végzése
Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok
végzése
Hiba meghatározáshoz mérések,
vizsgálatok elvégzése
Szerelői ellenőrzés végzése,
dokumentálása

10007-12
Informatikai és műszaki alapok

10023-12
Épületvillamossági szerelés
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10007-12 Informatikai és műszaki alapok modul
Műszaki gyakorlatok tantárgy
Témakörök
Szerszámok
Kézi szerszámok.
Mérőeszközök.
Rajzeszközök.
Jelölő eszközök.
Fűrészelés.
Reszelés.
Menetkészítés.
Nyírás.
Forrasztás.
Gépi szerszámok.
Fúrógép.
Köszörűgép.
Sarokcsiszoló.
Megmunkáló gépek.
Mérések
Mechanikai alapműveletekhez szükséges mérések.
Hosszúság.
Szög.
Fordulatszám.
Villamos alapműveletekhez szükséges mérések.
Villamos mennyiségek.
Egyen- és váltakozó feszültség.
Egyen- és váltakozó áramerősség.
Villamos teljesítmény.
Vezetékek folytonosság vizsgálata.

Mechanikai és villamos kötések
Mechanikai kötések.
Csavarkötések.
Szegecskötések.
Ragasztott kötések.
Forrasztott kötések.
Villamos kötések.
Csavaros kötések.
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Egyéb kötőelemekkel végrehajtott kötések.(WAGO,stb.).
Forrasztott kötések.

10023-12 Épületvillamossági szerelés modul
Épületvillamossági szerelés gyakorlata tantárgy
Témakörök
Csatlakozó vezetékek
Nullázás, EPH kialakítása.
Szigetelési ellenállás mérése.
A szerszámok és az egyéni védőeszközök használata.
Kötések, csatlakoztatások szakszerű kialakítása.
Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése.
Felszálló-, elosztó fővezeték szerelése.
Földelés készítése.
Épületvillamossági hálózatok, berendezések
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése.
Helyszíni felmérés végzése.
Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása.
A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend
meghatározása.
Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások
alkalmazása a szerelésnél.
Falon kívüli szerelési módok alkalmazása.
Falba süllyesztett szerelési módok alkalmazása.
Háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint
világítási vezérlések szerelése.
Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású
áramkörök szerelése, javítása.
A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei.
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása.
Előírások alkalmazása a munka során.
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása.
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai.
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Érintésvédelem - (Hibavédelem)
EPH fogalma, kialakítása.
Földelő-, védő- és EPH vezetők.
Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése.
Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői.
Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása.
Érintésvédelmi osztályok.
Védővezető állapotának ellenőrzése.
Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból.
Szigetelési ellenállás mérése.
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése.
Villámvédelem
Külső villámvédelmi berendezés szerelése.
Belső villámvédelem kialakítása.
D típusú túlfeszültség levezető önálló szerelése, ellenőrzése, karbantartása.
A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a
szerszámok használatára vonatkozó előírások betartása.

Épületvillamossági mérések gyakorlat tantárgy
Témakörök
A munka megkezdése előtt, a munka-folyamatban és a munka
átadásakor szükség szerint mérések és vizsgálatok végzése
Mérési biztonságtechnika biztosítása.
Mérési feladathoz mérőeszközök biztosítása.
Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete.
Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai feltételek biztosítása,
betartása.
Vezetőfolytonosság ellenőrzése.
A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése.
Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése.
Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása.
Szigetelési ellenállás mérése.
Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont
megkeresése.
Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése
A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiválasztása.
Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése.
Földelési ellenállás mérése.
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Megvilágítás mérése.
Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása,
betartatása.
Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése
Hibás készülék, berendezés, eszköz átvétele.
Hibajelenségre vonatkozó információk.
Műszaki leírás, készülék dokumentáció, hálózati jellemzők.
Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése.
Mechanika mérések.
Villamos mérések.
Feszültség alatti, feszültségmentes mérések.
Feszültségmérés, áramfelvétel mérése, ellenállásmérés.
Szigetelési ellenállás mérése.
Folytonossági vizsgálat.
Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása,
betartatása.
Hiba helyének meghatározása.
Hiba meghatározása.
Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása
A berendezés ellenőrzése megtekintéssel (általában kikapcsolt állapotban).
A berendezés ellenőrzése dokumentáció alapján.
A berendezés épségének ellenőrzése.
Az áramütés elleni védelmi mód ellenőrzése.
A tűzgátló szerkezet és a hőhatás elleni védelem ellenőrzése.
A vezető keresztmetszetének ellenőrzése.
A védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása.
A leválasztó és kapcsoló eszközök kiválasztása és beállítása.
A külső hatásokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése.
A dokumentáció, feliratok, jelölések és információs anyagok meglétének
ellenőrzése.
A vezeték csatlakozások ellenőrzése.
A hozzáférhetőség, kezelhetőség ellenőrzése.
A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonosságának
vizsgálata.
A villamos berendezés szigetelési ellátásának vizsgálata.
Az áramkörök elválasztásával megvalósított védelmének vizsgálataa SELV
és PELV esetében.
A védőelválasztás vizsgálata.
A padlóhálózat és a fal ellenállásának vizsgálata.
A tápforrás önműködő lekapcsolásának vizsgálata.
A villamosszilárdság vizsgálata.
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A polaritás vizsgálata.
A hőhatások vizsgálata.
A feszültségesés vizsgálata.
A működés vizsgálata.
A szakmai előírásoknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése,
dokumentálása.
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II. Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak/Témakörök
Műszaki gyakorlatok
Szerszámok
Mérések
Mechanikai és villamos kötések
Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Csatlakozó vezetékek
Épületvillamossági hálózatok,
berendezések
Érintésvédelem - (Hibavédelem)

10007-12
Informatikai és műszaki alapok

Villámvédelem
Épületvillamossági mérések gyakorlat
A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásakor
szükség szerint mérések és vizsgálatok
végzése
Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok
végzése
Hiba meghatározáshoz mérések,
vizsgálatok elvégzése
Szerelői ellenőrzés végzése,
dokumentálása

10023-12
Épületvillamossági szerelés
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10007-12 Informatikai és műszaki alapok modul
Műszaki gyakorlatok tantárgy
Témakörök
Szerszámok
Kézi szerszámok.
Mérőeszközök.
Rajzeszközök.
Jelölő eszközök.
Fűrészelés.
Reszelés.
Menetkészítés.
Nyírás.
Forrasztás.
Gépi szerszámok.
Fúrógép.
Köszörűgép.
Sarokcsiszoló.
Megmunkáló gépek.
Mérések
Mechanikai alapműveletekhez szükséges mérések.
Hosszúság.
Szög.
Fordulatszám.
Villamos alapműveletekhez szükséges mérések.
Villamos mennyiségek.
Egyen- és váltakozó feszültség.
Egyen- és váltakozó áramerősség.
Villamos teljesítmény.
Vezetékek folytonosság vizsgálata.
Mechanikai és villamos kötések
Mechanikai kötések.
Csavarkötések.
Szegecskötések.
Ragasztott kötések.
Forrasztott kötések.
Villamos kötések.
Csavaros kötések.
Egyéb kötőelemekkel végrehajtott kötések.(WAGO,stb.).
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Forrasztott kötések.

10023-12 Épületvillamossági szerelés modul
Épületvillamossági szerelés gyakorlata tantárgy
Témakörök
Csatlakozó vezetékek
Nullázás, EPH kialakítása.
Szigetelési ellenállás mérése.
A szerszámok és az egyéni védőeszközök használata.
Kötések, csatlakoztatások szakszerű kialakítása.
Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése.
Felszálló-, elosztó fővezeték szerelése.
Földelés készítése.
Épületvillamossági hálózatok, berendezések
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése.
Helyszíni felmérés végzése.
Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása.
A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend
meghatározása.
Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások
alkalmazása a szerelésnél.
Falon kívüli szerelési módok alkalmazása.
Falba süllyesztett szerelési módok alkalmazása.
Háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint
világítási vezérlések szerelése.
Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású
áramkörök szerelése, javítása.
A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei.
Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök
alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása.
Előírások alkalmazása a munka során.
A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása.
A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai.
Érintésvédelem - (Hibavédelem)
EPH fogalma, kialakítása.
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Földelő-, védő- és EPH vezetők.
Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése.
Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői.
Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása.
Érintésvédelmi osztályok.
Védővezető állapotának ellenőrzése.
Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból.
Szigetelési ellenállás mérése.
Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése.
Villámvédelem
Külső villámvédelmi berendezés szerelése.
Belső villámvédelem kialakítása.
D típusú túlfeszültség levezető önálló szerelése, ellenőrzése, karbantartása.
A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok és a
szerszámok használatára vonatkozó előírások betartása.

Épületvillamossági mérések gyakorlat tantárgy
Témakörök
A munka megkezdése előtt, a munka-folyamatban és a munka
átadásakor szükség szerint mérések és vizsgálatok végzése
Mérési biztonságtechnika biztosítása.
Mérési feladathoz mérőeszközök biztosítása.
Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete.
Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai feltételek biztosítása,
betartása.
Vezetőfolytonosság ellenőrzése.
A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése.
Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése.
Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása.
Szigetelési ellenállás mérése.
Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont
megkeresése.
Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése
A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiválasztása.
Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése.
Földelési ellenállás mérése.
Megvilágítás mérése.
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Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása,
betartatása.
Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése
Hibás készülék, berendezés, eszköz átvétele.
Hibajelenségre vonatkozó információk.
Műszaki leírás, készülék dokumentáció, hálózati jellemzők.
Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése.
Mechanika mérések.
Villamos mérések.
Feszültség alatti, feszültségmentes mérések.
Feszültségmérés, áramfelvétel mérése, ellenállásmérés.
Szigetelési ellenállás mérése.
Folytonossági vizsgálat.
Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása,
betartatása.
Hiba helyének meghatározása.
Hiba meghatározása.
Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása
A berendezés ellenőrzése megtekintéssel (általában kikapcsolt állapotban).
A berendezés ellenőrzése dokumentáció alapján.
A berendezés épségének ellenőrzése.
Az áramütés elleni védelmi mód ellenőrzése.
A tűzgátló szerkezet és a hőhatás elleni védelem ellenőrzése.
A vezető keresztmetszetének ellenőrzése.
A védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása.
A leválasztó és kapcsoló eszközök kiválasztása és beállítása.
A külső hatásokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése.
A dokumentáció, feliratok, jelölések és információs anyagok meglétének
ellenőrzése.
A vezeték csatlakozások ellenőrzése.
A hozzáférhetőség, kezelhetőség ellenőrzése.
A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonosságának
vizsgálata.
A villamos berendezés szigetelési ellátásának vizsgálata.
Az áramkörök elválasztásával megvalósított védelmének vizsgálata a
SELV és PELV esetében.
A védőelválasztás vizsgálata.
A padlóhálózat és a fal ellenállásának vizsgálata.
A tápforrás önműködő lekapcsolásának vizsgálata.
A villamosszilárdság vizsgálata.
A polaritás vizsgálata.
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A hőhatások vizsgálata.
A feszültségesés vizsgálata.
A működés vizsgálata.
A szakmai előírásoknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése,
dokumentálása.
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31 341 05
ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU ELADÓ
részszakképesítés
Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához
a 34 341 01 Eladó szakképesítés kerettanterve alapján
A szakképzés jogi háttere
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a 31 341 05 Élelmiszer-, vegyi áru eladó részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.
A részszakképesítés alapadatai
A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 05
A részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyi áru eladó
A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem
Elméleti képzési idő aránya: 30 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése
Betöltött 15. életév
bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 17. Kereskedelem, marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak: Nincs.
A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

A képzés heti és éves szakmai óraszámai hosszabb képzési idejű részszakképesítés
oktatásához:
SZH/1
évfolyam
heti óraszám
Közismeret
Szakmai elmélet és
gyakorlat együtt
Összesen
8-10% szabad sáv
(közismereti rész)
8-10% szabad sáv
(szakmai rész)
Mindösszesen
(teljes képzés ideje)

SZH/2
évfolyam
heti óraszám

16,5

SZH/1
évfolyam
éves óraszám
(36 héttel)
594

10

SZH/2
évfolyam
éves óraszám
(35 héttel)
350

15

540+105

21,5

752,5

31,5

1134+105

31,5

1102,5

2,5

90

1

35

1

36

2,5

87,5

35

1260+105

35

1225

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1521 óra (540+36+105+752,5+87,5) nyári
összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt.

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
szabadsáv nélkül
Szakmai
követelménymodulok
11992-16
Kereskedelmi
ismeretek
11691-16 Eladástan

Heti óraszám
SZH/1 évfolyam

Tantárgyak

elméleti
Kereskedelmi
ismeretek
Kereskedelmi
gyakorlat
Eladástan

gyakorlati

Összes heti/ögy óraszám

ögy

2

elméleti

gyakorlati

3
6

8,5

1,5

1,5+1

Eladási gyakorlat

10028-16
Élelmiszerek és
Élelmiszer- és vegyi
vegyi áruk
áruismeret
forgalmazása
Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám

SZH/2 évfolyam

3,5+1

105

2

6,5+1,5
2

5,5

9,5+1
15+1

6,5+1
105

15+1,5

21,5+2,5

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5)
bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves
kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének
legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola
szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma
évfolyamonként
Szakmai
követelménymodul

Óraszám
Tantárgyak/
témakörök
Kereskedelmi
ismeretek
Áruforgalom

11992-16
Kereskedelmi
ismeretek

Jogszabályok
alkalmazása
Pénztár- és
pénzkezelés,
bizonylatkitöltés
Kereskedelmi
gyakorlat
Áruforgalom
gyakorlata
Jogszabályok
alkalmazásának
gyakorlata

SZH/1 évfolyam
elméleti

gyakorlati

72

0

elméleti

gyakorlati

105

0

Összesen

177

28

54

82

28

25

53

16

26

42

0

0

216

Pénztár- és
pénzkezelés
gyakorlata
Bizonylatkitöltés
gyakorlata

11691-16
Eladástan

SZH/2 évfolyam
ögy

297,5

513,5

72

107,5

179,5

54

60

114

36

60

96

54

70

124

0

141,5

105

Eladástan

54

Eladási ismeretek

18

35

35,5

36

52,5

71

Eladás idegen
nyelven
Eladási
gyakorlat
Az eladó
személyisége
Az eladási
folyamat
gyakorlása
Élelmiszer- és
vegyi áruismeret

10028-16
Élelmiszerek és
vegyi áruk
forgalmazása

Élelmiszer
áruismeret I.
Élelmiszer
áruismeret II.
Vegyi áruk
ismerete
Összes éves elméleti/gyakorlati
óraszám:
Összes éves/ögy óraszám:

0

0

0

162

72

87,5

280

442

72

75

104

90

205

295

0

142

0

70

54

54

18

198

Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya
Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

378
576

35

53

35

35

262,5
105
425,5/30,4%
972/69,6%

577,5
840

1416
1521

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

A
11992-16 azonosító számú,
Kereskedelmi ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Kereskedelmi
gyakorlat

Kereskedelmi
ismeretek

A 11992-16 azonosító számú, Kereskedelmi ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Információt ad a vezető árubeszerzési
munkájához, készletfigyelés és készletváltozás
alapján árurendelési javaslatot tesz

x

x

Előkészíti a raktárt/árumozgató eszközöket az
áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó
göngyöleget és a visszárut

x

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez,
elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket

x

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó
dokumentumok meglétét, szabályszerűségét,
szükség szerint intézkedik

x

Készletre veszi az árut hagyományos, vagy
elektronikus úton
Szakszerűen elhelyezi az árut s a raktárban és
az eladótérben

x
x

Értékesítésre előkészíti az árut és gondoskodik
az áru szakmai és kereskedelmi egység
boltképéhez igazodó kihelyezéséről
Elvégzi és ellenőrzi az árak szabályszerű
feltüntetését

x
x

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően
gondoskodik az áru minőségének és a
mennyiségének megóvásáról
Szabályszerűen kitölti és kezeli a kereskedelmi
munka során használt bizonylatokat és
okmányokat

x

x

Szabályszerűen használja és kezeli a
kereskedelmi egységek gépeit, eszközeit és
berendezéseit
Betartja/betartatja a biztonsági és
vagyonvédelmi előírásokat
Leltárt készít/közreműködik a leltározásban
Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az
áru jellegétől függően becsomagolja az árut
Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető
működése érdekében a fogyasztóvédelmi
előírásokat, szabályszerűen kezeli és intézi a
fogyasztói reklamációkat
Együttműködik a hatósági ellenőrzések során
Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

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

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában
Betartja és prioritásként kezeli a
környezetvédelemi szempontokat
Betartja/betartatja a minőségirányítási és
higiéniai előírásokat
Kezeli a rendkívüli eseményeket
Betartja/betartatja a
pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
Elszámolja az ellenértéket, kezeli a
pénztárgépet, számlát készít
Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
SZAKMAI ISMERETEK
A kereskedelmi értékesítés szinterei, bolti-, bolt
nélküli és e-kereskedelem jellemzői,
alkalmazási területe
Az e-kereskedelemre vonatkozó értékesítési- és
fogyasztóvédelmi szabályok
Az áruk csomagolására, jelölésére, felirataira
vonatkozó előírások
Az árubeszerzést meghatározó tényezők,
beszerzési források, módok
Az áruátvételnél használt eszközök működése,
kezelése
Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása
Árurendszerek, kódrendszerek
A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe
A minőség, minőségbiztosítás jelentősége,
szerepe, a minőségre ható tényezők
Az áru jellegének megfelelő raktározási
módok, szabályok
A leltározás menete, a tényleges készletérték
megállapítása
Az áru-előkészítés menete, az előkészítésre
vonatkozó szabályok, előírások
Az árukihelyezés szabályai
Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok
Az áru és vagyonvédelmi berendezések fajtái,
használata
Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások
A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei
A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása
Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai
A munkavégzés általános személyi és
szervezési feltételei

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

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

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

A kereskedelemben alkalmazott gépek
eszközök fajtái, használati szabályai
Veszélyforrások, és kockázati tényezők a
munkahelyen
Munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése,
adminisztrációja
A tűzvédelmi szabályok alkalmazása a
kereskedelemben
A kereskedelmi egység működési rendjéhez
kapcsolódó szabályok
A csomagolóanyagok és a környezetvédelem
kapcsolata
Az egyes áruféleségekre vonatkozó
forgalmazási környezetvédelmi előírások
A kereskedelmet érintő minőségirányítási és
higiéniai előírások
A hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi
előírások
Az üzletek működésére vonatkozó biztonsági
és vagyonvédelmi előírások, rendkívüli
események fajtái, kezelése
A fizettetés módjai, a pénzforgalom
lebonyolításának módjai, szabályai
A pénztáros feladatai, pénzkezelésre vonatkozó
szabályok
A pénztárgépek használatának szabályai
A számlázás, nyugtaadás szabályai
A kereskedelemben alkalmazott bizonylatok
fajtái kitöltésükre vonatkozó szabályok

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

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
Elektronikus és számítógépes pénztárgépek
használata
Árumozgató eszközök használata
Áruvédelmi eszközök használata
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Megbízhatóság, precizitás
Önállóság
Elhívatottság, elkötelezettség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőző készség
Udvariasság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

1. Kereskedelmi ismeretek tantárgy

177 óra

1.1. A tantárgy tanításának célja
Kereskedelmi ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az
árurendszereket, a minőségbiztosítás és minőségtanúsítás elméleti teendőit. Ismerjék és
tartsák be a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat. A tanulók
legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni
megóvásáról, leltárt készíteni, és előkészíteni az árut értékesítésre. Legyenek képesek
értékesíteni az árukat, betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési és a fogyasztóvédelmi
szabályokat, valamint üzemeltetni az értékesítés során használt gépeket, eszközöket.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Áruforgalom
82 óra
A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, tagozódása.
A nagykereskedelem tevékenysége, formái.
A kiskereskedelem tevékenysége, formái.
Az áruforgalomi folyamat elemei.
Árubeszerzés.
A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban.
A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének
meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk átvétele,
a beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése).
Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére, mozzanatai
(áruátvétel előkészítése, lebonyolítása, adminisztrációs feladatok), áruátvétel
bizonylatai.
Teendő hibás teljesítés esetén.
A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése.
Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a
hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyon-, tűz-, balesetvédelmi és a
közegészségügyi szabályok betartásával.
Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb és soros, állványos
és állvány nélküli tárolás).
Árumozgató gépek, eszközök.
Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége.
A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása.
A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai (elszámoltató leltár, vagyonmegállapító leltár,
ellenőrző leltár, átadó-átvevő leltár, rendkívüli leltár).
A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, lebonyolítása, tényleges
készletérték megállapítása).
A leltárhiány és leltártöbblet oka.
Az áruk eladásra történő előkészítése: az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása,
árucímkék elhelyezése, fogyasztói ár feltüntetése.
Az áruk eladótéri elhelyezése.
Az egyes értékesítési módok – hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni és

egyéb bolt nélküli értékesítési formák – jellemzői, előnyei, hátrányai, alkalmazásuk,
személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai.
Az e-kereskedelemre vonatkozó jogszabályok.
A web-lapok tartalmi és formai követelményei: szerződési feltételek, regisztráció.
Web-lap, virtuális áruház gondozása, reklámozási lehetőségek.
Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, fajtái, lebonyolítása.
Az e-kereskedelemben kapott megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, adatbázis
vezetés.
Árukezelési, komissiózási és expediálási feladatok lényeges elemei.
Az áru feladása, árukövetés biztosítása, az áruátvétel visszaigazolása.
Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben.
A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (pénztárgépek,
hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái.
Áru- és vagyonvédelmi eszközök fajtái, fő jellemzői.
Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük.
Jelzőcímkék fajtái, elhelyezésük a termékeken.
Az üzlet biztonságát befolyásoló tényezők.
Lopás módjai, eljárási alapelvek.
Rendkívüli események fajtái, kezelése.
1.3.2. Jogszabályok alkalmazása
53 óra
Munka- baleset- és tűzvédelem:
A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása.
A biztonságos munkavégzés feltételei: munkáltató kötelezettségei, felelőssége, a
munkavállaló kötelességei.
Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai: közlekedő utakra, árutárolásra
vonatkozó szabályok, előírások, jelölések. Az üzlet tisztántartásával kapcsolatos
higiéniai, kémiai biztonsági előírások.
A munkavégzés általános személyi és szervezési feltételei: munka alkalmassági
vizsgálatra, oktatásra, munka- és védőruházatra vonatkozó előírások.
Veszélyforrások, és kockázati tényezők a munkahelyen:
Kézi- és gépi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok.
Helyes és helytelen munkaruha-, lábbeli-, ékszer használat.
Anyagmozgató gépek fajtái, használati szabályai.
Zsámolyokra, fellépőkre, létrákra vonatkozó használati szabályok.
Kések, szikék, ollók használati szabályai.
Gépek, berendezések használati szabályai (szeletelő-, aprító gépek, csomagoló gépek).
A balesetek, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések meghatározása.
A munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, adminisztrációja.
Tűzvédelmi szabályok:
Tűz és égésvédelmi alapfogalmak.
Tűzvédelmi szabályzat.
Tűzveszélyességi osztályba sorolás.
Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok: töltőanyagai, elhelyezésük és annak
jelölése, címkéjük adattartalma, hitelesítésük.
A tűz feltételei.
Tűzriadó terv tartalma.
A tűz jelzése, oltása.
Tűzoltó készülékek használata.

Tűzoltási út, kiürítési útvonal.
Veszélyforrások: raktározásra-, villamos és világító berendezésekre, (dohányzásra)
vonatkozó szabályok.
Fogyasztóvédelem:
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok.
Fogyasztóvédelem intézményrendszere.
Alapfogalmak: fogyasztó, vállalkozás, forgalmazó, tudatos fogyasztó, termék és
szolgáltatás, eladási ár és egységár, online adásvételi és szolgáltatási szerződés.
A fogyasztókat megillető alapjogok.
Biztonságos termék: Termékfelelősség, minőségi bizonyítvány.
Minőség tanúsítás formái:
Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív
jellemzői.
Szabvány, szabványosítás szerepe, szabványok csoportosítása, magyar- és nemzetközi
szabványok.
Minőségtanúsítás eszközei:
Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati
kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés.
Termékcímke adattartalma.
Fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó előírások.
Csomagolásra vonatkozó előírások.
Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság.
Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy.
Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat.
Vásárlók könyve vezetése.
Békéltető testület.
Hatósági ellenőrzés: Kereskedelmi egységek ellenőrzését végző hatóságok.
Ellenőrzés módszerei, határozatai, jogkövetkezmények.
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései:
Méret, súly, használhatóság ellenőrzése.
Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás.
Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély.
Üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez)
kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások.
Általános áruismeret:
Az áru, áruismeret fogalma.
Árurendszerek jelentősége, hagyományos és kód típusú árurendszerek.
A kódolás fogalma, kódok fajtái.
Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós
EAN (GTIN) kód bevezetése, felépítése EAN13, EAN8, EAN5.
EPOS rendszer felépítése, előnyei, hátrányai.
Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben.
A HACCP lényege.
Csomagolás fogalma, funkciói.
A csomagolás anyagai, jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonságai.

Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk.
Csomagolóeszközökön feltüntetett áruvédelmi, és veszélyességi jelölések fajtái,
értelmezése.
Hulladékkezelési szabályok: Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése,
környezetvédelem).
1.3.3. Pénztár- és pénzkezelés, bizonylatkitöltés
42 óra
Pénztár- és pénzkezelés
Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben.
Pénztárgépekkel kapcsolatos előírások, követelmények.
A pénztárnyitás feladatai.
Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai.
A vásárlási tételek rögzítésének módjai, szabályai.
A készpénzt átvételére vonatkozó szabályok.
Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük szabályai.
Utalványokkal, kuponokkal, bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés feltételei,
szabályai.
Euroval történő fizetés szabályai.
A pénzvisszaadás szabályai.
Nyugtaadási kötelezettség.
A bizonylat és a visszajáró pénz átadásának szabályai.
Gépi nyugta adattartalma.
Gépi/ kézi készpénzfizetési számla adattartalma, példányok kezelése.
Pénztárzárás feladatai.
A készpénz-, és készpénzkímélő eszközök szortírozása, számbavétele.
Pénztáros elszámoltatása.
A pénzfeladás és bizonylatai.
Bizonylatkitöltés
Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben.
Bizonylat fogalma.
Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem.
Bizonylatok csoportosítása:
Készítési helyük szerint (külső bizonylatok, belső bizonylatok).
Szigorú számadású kötelezettség alá vont bizonylatok.
Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása.
A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok (alaki és tartalmi kellékei).
Bizonylatok javításának szabályai.
Áruforgalom bizonylatai. (árumegrendelés, szállítólevél, boltközi szállítólevél, visszáru
jegyzék, mezőgazdasági termékfelvásárlás, jótállási jegy, pénzforgalom bizonylatai.
Értékesítés bizonylatai (nyugta, pénztári nyugta, készpénzfizetési számla, számla,
árucsere utalvány,).
Pénztáros elszámolásának bizonylatai (Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás, Pénztárzárás
kézi/gépi, Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat, Üvegvisszaváltó jegy, Címletjegyzék,
Készpénzfeladási utalvány, Átutalási megbízás).
Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai.
Leltározás bizonylatai:
Leltárfelvételi ív, árváltozási leltárív, árcsökkenés-, áremelés jelentés.
Jegyzőkönyvek: jegyzőkönyv mennyiségi-, minőségi kifogásról (szállítói), jegyzőkönyv
vásárlói minőségi kifogás elintézéséről.

Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén, árueltulajdonítási jegyzőkönyv,
selejtezési jegyzőkönyv.
.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem/szaktanterem/demonstrációs terem.
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
-

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
x
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x
x
x

x
x
x
x
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

2. Kereskedelmi gyakorlat tantárgy

513,5 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A kereskedelmi gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók működő, valóságos
üzleti környezetben alkalmazhassák az elméletből elsajátított ismereteket. A tanulók
megismerik az áruforgalmi folyamat elemeit, az árubeszerzés gyakorlati folyamatát, a
készletezéssel és értékesítéssel kapcsolatos gyakorlati teendőket. Megismerik a
kereskedelemi egység működéséhez kapcsolódó szabályokat, a pénztár elszámolási
feladatokat, és a kereskedelemben használatos bizonylatokat töltenek ki.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Áruforgalom gyakorlata
179,5 óra
Az áruforgalmi folyamat elemeinek megismerése.
Az árubeszerzés folyamatának megismerése.
A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása után javaslatot
tesz a vezetőnek.
A megrendelés módjait és dokumentumait megismeri és alkalmazza.

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó, árumozgató
eszközök, mérő-, számlálóeszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat).
A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása, csomagba
rendezése, csomagolása).
Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel szempontjai).
Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége.
Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén.
Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése.
Készletezés.
A beérkezett áruk készletre vétele.
Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.
Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben.
Az áru minőségének és a mennyiségének megóvása.
A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.
Árváltozás.
Árumozgató gépek, eszközök szabályszerű használata.
Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása.
Leltározás a gyakorlatban.
Az áruk eladásra történő előkészítése.
Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló információk
meglétének ellenőrzése.
Az áru szakmai és kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése.
Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken.
A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.(Árjelző táblák, vonalkódok készítése.)
Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai.
A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.
Ajándék és/vagy díszcsomag készítése.
Biztonsági és vagyonvédelmi eszközök.
Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük, az üzlet biztonságát
befolyásoló tényezők.
Lopás módjai, eljárási alapelvek.
Rendkívüli események fajtái, kezelése a gyakorlatban.
Az e-kereskedelemre vonatkozó szabályok, szerződési feltételek, regisztráció.
Web-lap, virtuális áruház felépítése, szerződési feltételek áttekintése.
Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, az áruátvétel visszaigazolása.
Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben.
2.3.2. Jogszabályok alkalmazása gyakorlata
114 óra
Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen.
Fogyasztóvédelem gyakorlata:
Fogyasztóvédelem intézményrendszere.
Minőség tanúsítás formái:
Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív
jellemzői.
Minőségtanúsítás eszközei:
Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati
kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés.
Termékcímke adattartalma.
Csomagolásra vonatkozó előírások.
Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság.
Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy.
Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat.
Vásárlók könyve vezetése.
Békéltető testület.
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései:
Méret, súly, használhatóság ellenőrzése.
Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás.
Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély.
Általános áruismeret gyakorlata:
Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós.
EAN (GTIN) kód felépítése EAN13, EAN8, EAN5.
Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben.
Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem.
2.3.3. Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata
96 óra
A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok.
A pénztárgépek használatának szabályai.
Pénztárgép, Pénztárrendszer, Pénztárterminál (POS rendszer).
Egytételes eladás, többtételes eladás.
Részösszegző feladata.
Törlés (azonnali, utólagos).
Fizetési módok (készpénzzel, utalvánnyal, valutával, bankkártyával, vegyesen).
Egyszerűsített (készpénzes) számla készítése.
Nyugta-, számlaadási kötelezettség.
Ellenérték elszámolásának technikája.
A készpénz átvételére vonatkozó szabályok.
Euroval történő fizetés szabályai.
Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - zárás).
Pénztáros elszámoltatása.
Pénztárnyitás, pénztárzárás.
A pénztárosra vonatkozó viselkedési szabályok (pénztáros és vevő kapcsolata).
2.3.4. Bizonylatkitöltés gyakorlata
124 óra
Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése.
Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel.
Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése).
Jótállási jegy kitöltése.
Árucsere utalvány.
Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Nyugta (tartalma, kitöltése).
Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése). (Kiadási-, bevételi
pénztárbizonylat, üvegvisszaváltó jegy, címletjegyzék.)
Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai.
Árváltozás bizonylata.
Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás, jegyzőkönyv lopás esetén stb.).
Leltárfelvételi ív, leltárösszesítő.
A kereskedelemben használatos levélfajták: árajánlat, megrendelés, reklamáció.

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó
szervezetnél
2.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11691-16 azonosító számú,
Eladástan
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Eladástan

Eladási gyakorlat

A 11691-16 azonosító számú, Eladástan megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazza az eladóval szemben támasztott
viselkedési formákat és magatartási
szabályokat.
Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési
formáit.
Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói
magatartás szemléletét, és módszereit.
Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől
érdeklődik.
Felkelti a vásárló érdeklődését.
Segítőkész hozzáállással kezeli a
vevőreklamációt.
Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének
megfelelően árut ajánl.
Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a
döntésben.
Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó
szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről.
Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket
ajánl.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra,
akciókra, szezonális termékekre.

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel
és pozitív kisugárzással elősegíti a sikeres
vásárlást.

x

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a
vásárlótól.

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az eladóval szemben támasztott
követelmények.
Az udvarias kiszolgálás és vásárlóval történő
helyes bánásmód.
Az eladótól elvárt beszédkultúra és megjelenés.
A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés
folyamata.
Benyomáskeltés, hozzáállás, viszonyulás.
Kérdezéstechnikai alapok.
Az áruk szakszerű bemutatása, áruajánlás,
érveléstechnika gyakorlata.
A folyamatok egyes fázisainak észlelése, az
elfogadás/elutasítás felismerése.
Az akvizíciós beszélgetés szakaszai.

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

A vásárlás ösztönzés eszközei.
Az eladói munka hatása az árbevételre.
Vásárlótípusok és vásárlói magatartások
ismerete.
A lélektan és az etika jelentősége az eladói
munkában.

x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Verbális és nem verbális kommunikációs
készség
Tolerancia, empátia
Megnyerő, magabiztos fellépés, asszertivitás
Vevőorientált gondolkodás
Szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Állóképesség
Külső megjelenés
Elhivatottság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Meggyőző képesség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktuskezelő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Áttekintő képesség
Problémamegoldó képesség
Figyelem megosztás képessége

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

3. Eladástan tantárgy

141,5 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
Az Eladástan tantárgy célja, hogy a tanulók elméletben megismerjék a vásárlói típusokat,
a velük szembeni helyes eladói magatartást. Az eladóval szemben támasztott
követelmények mellett a testbeszéd jelentőségét és az eladási technikát is megismerik. A
tanulók legyenek képesek úgy értékesíteni az árukat, hogy az eladási folyamat elméleti
anyagát alkalmazzák magyar és idegen nyelven.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
3.3. Témakörök
3.3.1. Eladási ismeretek
35,5 óra
A vásárlás pszichológiai tényezői.
Az eladás jelentősége a gazdaságban.
A vásárlás indítékai.
A vásárlási indítékok megismerése a vásárlási döntés folyamata.
A vásárlói típusok, vásárlói magatartások.
Magatartás szerinti vevőtípusok, és jellemzőik.
Különböző nemű és életkorú vevőtípusok.
Az eladó:
Az eladóval szemben támasztott követelmények.
Szakmai viszonyulás.
Szaktudás.
Magatartás, viselkedés.
Megjelenés.
Testbeszéd.
Nyelvi kifejezőerő.
Az eladás technikája:
Érintkezési szakasz:
A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése.
A köszöntés formái, kultúrája.
A szükséglet felmérése.
A meggyőzés szakasza:
Benyomáskeltés, hozzáállás, viszonyulás.
Az áruk szakszerű bemutatása, áruajánlás, érveléstechnika gyakorlata.
Kérdezéstechnikai alapok.
A folyamatok egyes fázisainak észlelése, az elfogadás/elutasítás felismerése.
A kifogások kezelése.
Kiegészítő áruajánlás.
Záró szakasz:
Erősítő hatás.
Számlakiállítás.
Csomagolás.
Fizetés.
Búcsúzás.
Személytelen árubemutatás.

A vásárlás ösztönzés eszközei.
3.3.2. Eladás idegen nyelven
Számok (méretek, árak), színek, mértékegységek
Élelmiszerek megnevezése.
Szituációk az élelmiszerboltban.
Műszaki cikkek megnevezése.
Szituációk a műszaki cikk üzletben.
Ruházati termékek megnevezése.
Szituációk a ruházati boltban.

71 óra

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem/szaktanterem/demonstrációs terem.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

sajátos

módszerek,

tanulói

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása

1.6.
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.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
x
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
x
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

4.

Eladási gyakorlat tantárgy

442 óra

4.1. A tantárgy tanításának célja
Az Eladási gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanulók az eladóval szemben támasztott
követelményeknek megfelelően viselkedjenek. Gyakorolják az eladási folyamatot a

vásárlóval folytatott kommunikáció során magyarul és idegen nyelven.
érveléstechnikát szakszerűen alkalmazzák, figyelembe véve a vevőtípusokat.
Információk nyújtásával segítik az eladást, a konfliktus helyzeteket jól kezelik.

Az

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
4.3. Témakörök
4.3.1. Az eladó személyisége
104 óra
Az eladó megjelenése az üzletben.
Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).
Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása.
Alkalmazza a helyes testbeszédet.
A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.).
Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés.
Megfelelő viselkedés a vevőkkel szemben életkor és nem szerint. ( A nőkkel, férfiakkal,
gyerekekkel, idősekkel szembeni viselkedés).
4.3.2. Az eladási folyamat gyakorlása
295 óra
Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési formáit.
Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik.
Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk.
Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias
kiszolgálásban részesíti.
Felkelti a vásárló érdeklődését.
Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit.
Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl.
Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel
feltételeiről.
Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben.
Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel és pozitív kisugárzással elősegíti a
sikeres vásárlást.
Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás
érdekében.
Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól.
Segítőkész hozzáállással a fogyasztót megillető jogok szerint kezeli és intézi a
vevőreklamációt.
Konfliktushelyzet megoldása.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakma-specifikus tanműhely vagy szakma specifikus gazdálkodó
szervezet.
4.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazott

sajátos

módszerek,

tanulói

4.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

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.
2.7.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

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

A
10028-16 azonosító számú,
Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Élelmiszer- és vegyi
áruismeret

A 10028-16 azonosító számú, Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek és vegyi áruk
mennyiségi és minőségi áruátvételét.

x

Betartja az élelmiszerek és vegyi áruk tárolására,
előkészítésére, eladótéri kihelyezésére és értékesítésére
vonatkozó előírásokat.

x

Ellenőrzi a jövedéki termékek zárjegyének, adójegyének
meglétét, épségét és betartja a jövedéki termékek
forgalmazására vonatkozó korlátozó és egyéb szabályokat.

x

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési időket a
FIFO elvnek megfelelően rendezi az áruféleségeket a
raktárban és az eladótérben.

x

A forgalomból bevonandó árukészleteket szabályszerűen
elkülöníti és dokumentálja.
Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet.
Biztosítja a hűtőláncot.

x
x
x

Biztonsági előírásoknak megfelelően használja a
kereskedelmi munkát segítő eszközöket és gépi
berendezéseket, gondoskodik azok megfelelő higiéniai
állapotáról.

x

Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét,
érvényességét szükség esetén jelzi a kereskedelmi egység
vezetőjének.

x

Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű táplálkozást biztosító
élelmiszerekről és az élelmiszerézékeny fogyasztók számára
készült áruk választékáról.

x

Leméri az árut.
Igény szerint tájékoztatást ad a környezetbarát vegyipari
termékekről.

x
x

Tájékoztatja a vevőt az élelmiszerek, vegyi áruk jellemzőiről,
az árukon található feliratok segítségével szakszerű
áruajánlással ösztönzi a vásárlást.

x

Igény szerint csomagol: ajándékkosarat, díszcsomagolást
készít.

x

Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról.

x

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer, vegyi
áruk forgalmazás során.

x

Betartja és betartatja a HACCP és más vonatkozó
minőségellenőrző rendszerek előírásait.

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői, forgalmazásuk
feltétele
Az élelmiszer áruk feliratozása, a címkén található jelölések,
jelképek

x
x

Az élelmiszereket felépítő anyagok: víz, alaptápanyagok,
védőtápanyagok, adalékanyagok.

x

Az élelmiszerfogyasztás jellemzői: egészséges táplálkozás
követelményei, korszerű élelmiszerek, különleges
táplálkozási célú élelmiszerek.

x

A Hungaricumok kereskedelmi jelentősége, élelmiszer
Hungaricumok
Az élelmiszerek értékelése, energiaértéke: tápértéktáblázat
értelmezése.

x
x

Az élelmiszerérzékenység fajtái, tünetei,
élelmiszerérzékenységre vonatkozó termékjelölések.

x

Az élelmiszerek jellemzőiről való vevői tájékoztatás.

x

A vegyi áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi
követelményei
Vegyi áruk feliratozása, a címkén található jelölések, jelképek

x
x

A vegyi áruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás.

x

HACCP, élelmiszerbiztonsági, higiéniai követelmények.

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű
beszédkészség.
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése, idegen nyelvű
beszédkészség.

x
x

Eszközök és gépi berendezések szabályszerű használata.

x

Az élelmiszerbiztonság előírásainak megfelelő munkavégzés.

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Kézügyesség
Szaglás

x
x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Közérthetőség
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x
x
x

Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszertani munkavégzés

x
x
x

5.

Élelmiszer- és vegyi áruismeret tantárgy

142 óra

5.1.A tantárgy tanításának célja
A tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák az élelmiszerek
jellemzőit, minőségi követelményeit, legyenek képesek csoportosítani azokat. Ismerjék az
élelmiszerbiztonsági lánc folyamatait, tartsák be az élelmiszerbiztonsági előírásokat és tudják
vezetni a kapcsolódó nyilvántartásokat. Legyenek képesek a vegyi áruk minőségi
csoportosítására jellemzői alapján, legyenek tisztában a tárolási követelményekkel.
Mindkét árucsoportnál legyenek képesek az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan gyakorlati
tudnivalókat elsajátítani, amelyek a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak: mélyítik az
ismeretanyagot; lehetővé teszik a fogyasztó-centrikus szemlélet kialakítását a képességek
szintjén; mintát adnak a mindennapi munkában adódó feladatok megoldására, a minőség
értékelésére, az árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és minőségi
árumegóvásra.
5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Az általános iskolai tanulás során a biológia tantárgy keretében elsajátított tudásanyag.
5.3.Témakörök
5.3.1. Élelmiszer áruismeret I.
54 óra
Az élelmiszerek, jellemzői, forgalmazásuk feltétele.
Az élelmiszereket felépítő anyagok: a víz, az alaptápanyagok, a védőtápanyagok,
adalékanyagok.
HACCP, élelmiszerbiztonsági, higiéniai követelmények.
Élelmiszerérzékenység fajtái, ajánlható termékek és jelölésük.
Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői: korszerű élelmiszerek, hungaricumok, táplálkozási
irányzatok, különleges táplálkozási célú élelmiszerek (gyermek, diétás, reform, stb.).
Az élelmiszerek tartósítása.
Az élelmiszerek romlása, élvezeti, biológiai és a tápértékének csökkenése.
A gabonafélék jellemzése és fajtái.
A gabonaszem táplálkozástani jelentősége.
A gabonafélék feldolgozása.
Malomipari termékek.
Őrlemények, hántolt termékek, egyéb eljárással készült termékek.
Sütő- és tésztaipari termékek.
Kenyér.
Kenyér minősége.
Kenyér fajtái.
Sütőipari fehértermékek.
Száraztészták.
Száraztészták csoportosítása, jellemzése, minősége.
5.3.2. Élelmiszer áruismeret II.
53 óra
Természetes édesítőszerek: Cukor, Méz.
Mesterséges édesítőszerek:
Az édesítőszerek jelentősége.
Édesipari áruk:
A cukorkák, kakaó és csokoládéáruk.
Nugátok és nugátszerű készítmények.

Édesipari lisztes áruk, édesipari tartós sütemények.
Gyümölcsök, zöldségáruk:
Gyümölcsök összetétele és táplálkozástani jelentősége.
A gyümölcsök csoportosítása.
Hazai és egzotikus gyümölcsök jellemzői.
A zöldségfélék összetétele és táplálkozástani jelentősége.
A zöldségfélék csoportosítása.
A zöldségfélék fajtái, árujellemzői
Ehető gombák.
Tartósított gyümölcs- és zöldségáruk:
Gyorsfagyasztott gyümölcs- és zöldségáruk.
Vízelvonással, cukrozással és sózással tartósított áruk.
Gyümölcs-zöldség konzervek.
A tej és tejkészítmények:
A tej összetétele és táplálkozástani jelentősége.
Fogyasztási tejek.
Ízesített, sűrített, savanyított tejkészítmények, zsírdús készítmények.
Tejtermékek:
Vajféleségek.
Túróféleségek.
Natúr sajtok.
Ömlesztett sajtok.
Húskészítmények, húskonzervek:
Rövid ideig eltartható töltelékes áruk.
Tartós töltelékes áruk.
Darabos húskészítmények.
Húskonzervek.
A tojás.
A tojás értékesítési jellemzői.
A tojás minősége és a jelölések értelmezése.
Étkezési zsírok, olajok:
A zsiradékok összetétele és táplálkozástani jelentősége.
A zsiradékok csoportosítása, zsírok és olajok jellemzői.
Alkoholmentes italok.
A, szódavíz, ásványvizek és gyógyvizek.
Üdítőitalok, sűrítmények, gyümölcsszörpök, gyümölcs- és zöldséglevek
árujellemzői.
Az alkoholtartalmú italok:
A borok csoportosítása Magyarország borvidékei.
A bor, forgalmazása.
A borok főbb típusai, árujellemzésük.
Sörök:
A sörök csoportosítása alapanyag és készítési mód szerint.
A sör, forgalmazása.
A sörök főbb típusai, árujellemzésük.
Szeszesitalipari termékek:
Párlatok, likőrök.
A pálinka jellemzői, a pálinka, mint hungarikum.
Koffeintartalmú élvezeti szerek:

csoportjai.

A kávéfajtái, minősége.
Kávékivonatok, kávépótló szerek.
A tea fajtái, minősége.
Virágteák, ízesített teák, gyógyteák, pótteák.
Fűszerek és ízesítőszerek:
A fűszerek minősége, csoportosítása, forgalmazása.
Hazai fűszerkülönlegességek.
Fűszerkeverékek, fűszerpótlók.
Ízesítők, zamatosító, állományjavítók.
5.3.3. Vegyi áruk ismerete

35 óra

Vegyi-áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei.
A vegyi áruk csomagolása.
A címkén található jelölések, jelképek, veszélyes anyagok, környezetkímélő, környezetbarát jelek.
A szappanok és a mosás anyagai:
Szappanok.
Mosószerek.
Mosási segédanyagok.
Háztartási tisztító- és ápolószerek:
Mosogatószerek.
Általános tisztítószerek, lemosók.
Súrolószerek.
Szőnyeg- és kárpittisztító szerek.
Ablak-, tükör-, üvegtisztítók.
Folttisztító szerek.
Bútorápoló szerek.
Padlóápoló szerek.
Fertőtlenítő-, vízkőoldó és maró hatású szerek.
Tűzhelytisztítók.
Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények:
Fürdő- és tusoló készítmények.
Testápoló tejek, emulziók.
Kéz- és lábápoló készítmények.
Hintőporok.
Szőrtelenítő készítmények.
Hajápolási készítmények.
Fog- és szájápoló készítmények.
Borotválkozószerek.
Dezodorok és izzadást gátló készítmények.
Napozószerek.
Arcápolók, díszítőkozmetikumok és illatszerek.
Arcápoló készítmények, krémek, kenőcsök.
Díszítő kozmetikumok, ajakápolók, a szemkörnyék kozmetikumai.
Illatszerek.
Babaápolási készítmények.
Norinbergi áruk:
Kozmetikai kiegészítő áruk.
Egészségügyi áruk.
Háztartási áruk.

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem/szaktanterem.

5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

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.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel

2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

5.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
SZH/1. évfolyamot követően 105 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen.
Kereskedelmi gyakorlat:
Az áruforgalmi folyamat (beszerzés, készletezés, értékesítés.) elemeinek és a hozzá
kapcsolódó bizonylatoknak a gyakorlatban való megismerése.
Áruátvételhez szükséges eszközök, valamint a visszáru és a visszaszállítandó
göngyölegek előkészítése.
Az áruk mennyiségi és minőségi átvételét megismeri, a kapcsolódó bizonylatokat
ellenőrzi.
Az árukat szakszerűen elhelyezi a raktárban illetve az eladótérben.
Árumozgató gépeket, eszközöket szabályszerűen használja.
Leltározásban való részvétel, a hozzá kapcsolódó bizonylatok megismerése
(leltárfelvételi ív, leltárösszesítő, jegyzőkönyv).
Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló
információk meglétének ellenőrzése.
Az áru szakmai szempontok szerinti kihelyezése, figyelembe véve a kereskedelmi
egység boltképét.
Áruvédelmi címkék elhelyezése a termékeken.
A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.
Árjelző táblák, vonalkódok készítése.
A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.
Hulladékkezelési szabályok megismerése, betartása.
Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése: szállítólevél,
árucsere utalvány, készpénzfizetési számla, nyugta, számla (tartalma, bizonylat
kitöltése, kézzel és/vagy géppel).
Eladási gyakorlat:
Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).
Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása.
Alkalmazza a helyes testbeszédet.
A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.).
Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés.
Az eladási folyamat gyakorlása:
A vásárlót udvariasan köszönti.
Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik.
Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk.
Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias
kiszolgálásban részesíti.
Felkelti a vásárló érdeklődését.
Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit.
Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl.
Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut.

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel
feltételeiről.
Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl.
Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.
Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben.
Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás
érdekében.
Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól.
Konfliktushelyzet megoldása.

31 811 04
VENDÉGLÁTÓ ELADÓ
részszakképesítés
Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához
a 54 811 01 Vendéglátás-szervező szakképesítés kerettanterve alapján
A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a 31 811 04 Vendéglátó eladó rész-szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012.(VIII.27.) NGM rendelet alapján
készült.
A rész-szakképesítés alapadatai
A rész-szakképesítés azonosító száma: 31 811 04
A rész-szakképesítés megnevezése: Vendéglátó eladó
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás – turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
Az iskolarendszerű szakképzésben a szakképző évfolyamok száma: 2

Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése
Betöltött 15. életév
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A szakképzés szervezésének feltételei
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: nincs.

A rész-szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyorsétkezőhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket,
gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre.
Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és
pultrendszereket rendez, kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít.
Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit végzi, pultkiszolgálást és felszolgálást
végez.
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes:
-

reggeli és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat
készíteni, adagolni, tálalni helyben fogyasztásra vagy elvitelre
szakszerűen kezelni a sütő-főző berendezéseket és az értékesítés gépeit
betartani a higiéniai előírásokat, az élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi,
tűzrendészeti, és környezetvédelmi szabályokat a termelő és értékesítő munkája alatt
büfé és gyorséttermi, valamint cukrászdai, kávéházi pultkiszolgálást és felszolgálást
végezni
nyugtát, számlát készíteni, fizettetni
elszámolni a napi bevétellel, standolni
beüzemelni, és üzemen kívül helyezni a gépeket
elvégezni az üzlet nyitási, és zárási teendőit
cukrászati készítmények befejező műveleteit végezni, feltölteni a hűtővitrineket
betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat

A RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS KÖVETELMÉNYEI
azonosító száma
11518-16
11519-16
11520-16

A rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Élelmiszerismeret
írásbeli
Élelmiszerbiztonság
írásbeli
Vendéglátó kereskedelem
gyakorlat

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Termelő és értékesítő feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy vendég részére gyorséttermi, hidegkonyhai, reggeli, uzsonna
étel, és reggeli, vagy uzsonna ital adagolása, tálalása, elcsomagolása. Az étkezés
befejezésekor elkészíti a gépi nyugtát, és „fizetteti” a vendéget. Az üzletben található gépeket,
sütő-főző berendezéseket üzembe, illetve üzemen kívül helyezi.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 80 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Vendéglátó eladó feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: Vendéglátó vállalkozások lényege és jellemzői, élelmianyag és
italismeret, különböző kávékészítési, kávédíszítési eljárások, teakészítési, teaszertartási
ismeretek, koktél, jégkása, frappé, és turmixital készítési ismeretek, cukrászdai és kávéházi
felszolgálás szabályai, élelmiszerbiztonsági szabályok, vendégkommunikáció, etikett,
protokoll szabályok.
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
Tűzhelyek
Sütők
Gépek, berendezések
Mosogatók
Hűtőszekrények, mélyhűtők
Konyhai kéziszerszámok, eszközök
Konyhai edényzet
Étjég-készítő gép
Mérleg (digitális, árazó)
Számítógép,
Pénztárgép vagy pénztár számítógép
Hűtővitrin (süteményes, hidegkonyhai)
Pult és vendégtér bútorzat

6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.

Eszpresszó kávégép
Kávédaráló
Üveg eszközök (tálak, kelyhek, poharak stb.)
Fémeszközök (a felszolgálás, kiszolgálás, adagolás
eszközei és evőeszközök)
A gyorséttermi, és kávéházi felszolgáláshoz
szükséges felszerelések
Csomagolóanyagok, egyéb kellékek
Üzleti bizonylatok
Kávés- baristaedényzet
Teakínálás, teakészítés eszközei
Fagylaltfagyasztó, fagylaltpult

SZH/1
évfolyam
heti óraszám

SZH/1
évfolyam
éves óraszám
(36 héttel)

SZH/2 évfolyam
heti óraszám

SZH/2 évfolyam
éves óraszám
(35 héttel)

Közismeret

24

864

17

595

Szakmai elmélet és
gyakorlat együtt

7,5

270+105

14,5

507,5

Összesen

31,5

1134

31,5

1102,5

3

108

2

70

0,5

18

1,5

52,5

35

1260+105

35

1225

8-10% szabad sáv
(közismereti rész)
8-10% szabad sáv
(szakmai rész)
Mindösszesen
(teljes képzés ideje)

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
szabadsáv nélkül
Heti óraszám

Szakmai
követelménymodulok

11518-16
Élelmiszerismeret

Tantárgyak

SZH/1 évfolyam
elméleti

Általános
élelmiszerismeret

gyakorlati

Összes heti/ögy óraszám

ögy

1

elméleti gyakorlati
1+0,5

Élelmiszerek a
gyakorlatban

Élelmiszerbiztonság
11519-16
alapjai
Élelmiszerbiztonsági
Vendéglátás
alapismeretek
higiénéje
Értékesítés elmélete
11520-16
Vendéglátó
Értékesítés
kereskedelem
gyakorlata
Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám

SZH/2 évfolyam

1

2,5

0,5

0,5

0,5+0,5

0,5

0,5

0,5+0,5

1

2,5

105

3,5+0,5
3

6,5

4,5+0,5
7,5+0,5

4,5+0,5
105

10+1

14,5+1,5

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma
évfolyamonként
Óraszám
Szakmai
Tantárgyak/témakörök
követelménymodul

11518-16
Élelmiszerismeret

SZH/1 évfolyam
elméleti gyakorlati

ögy

Összesen

elméleti gyakorlati

Általános
élelmiszerismeret

36

Táplálkozástani
ismeretek

10

10

Környezetvédelmi
ismeretek

4

4

4

4

9

9

Fogyasztóvédelem
Élelmiszerek csoportjai
I.
Élelmiszerek csoportjai
II.
Élelmiszerek csoportjai
III.
Élelmiszerek a
gyakorlatban

0

54

9

0

36

0

90

18

27

18

18

0

87

123

Élelmiszerek csoportjai
a gyakorlatban I.

18

22

40

Élelmiszerek csoportjai
a gyakorlatban II.

18

33

51

32

32

17

34

69

105

Élelmiszerek csoportjai
a gyakorlatban III.
Élelmiszerbiztonság
alapjai

18

Élelmiszerbiztonságról
általában

3

3

3

9

Élelmiszer
mikrobiológia

6

5

5

16

4

4

4

12

5

5

5

15

17

34

69

10

5

5

20

3

3

3

9

HACCP, GHP

5

9

9

23

Értékesítés elmélete

36

88

87

316

Kémai-toxikológiai
11519-16
élelmiszerbiztonság
Élelmiszerbiztonsági
Élelmiszerekre
alapismeretek
vonatkozó
jogszabályok
Vendéglátás higiénéje
Higiénia a
vendéglátásban
Személyi higiénia
11520-16

SZH/2 évfolyam

18

0

0

0

Vendéglátó
kereskedelem

Vendéglátó értékesítés
alapjai
Ételek, italok
értékesítése I.
Ételek, italok
értékesítése II.
Értékesítés gyakorlata

10

15

25

13

36

49

13

36

49

0

144

Értékesítés előészítő
műveletei
Ételek, italok
értékesítése I.
Ételek, italok
értékesítése II.
Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám:
Összes éves/ögy óraszám:
Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

108

0

227

353

72

50

122

26

85

111

28

92

120

348

775

180
288

157
105

505

880

108+157=265/30,1%
162+348+105=615/69,9%

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

A
11518-16 azonosító számú
Élelmiszerismeret
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Élelmiszerek a
gyakorlatban

FELADATOK
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a korszerű életmódhoz kötődő
sajátosságokat
Alkalmazza az élelmiszerkutatások
eredményeit
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve
minőség-megőrzési időket és az áruk
minőségét
Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat
Megtanulja az élelmiszerek táplálkozástani
ismereteit
Termékkészítésnél és értékesítésnél
alkalmazza a legfontosabb
fehérjeforrásokat
Termékkészítésnél és értékesítésnél
alkalmazza a legfontosabb szénhidrát
forrásokat
Termékkészítésnél és értékesítésnél
alkalmazza az élelmiszerekben található
zsírokat, lipideket
Alkalmazza a vitaminokról és
ásványisokról megtanult fogalmakat
Tudatos környezetvédelmi tevékenységet
folytat
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Megkülönbözteti az alapvető
élelmiszereket és élvezeti cikkeket
Édes sós és savanyú íz kialakításánál
felhasználja az ízesítőanyagok
tulajdonságait
Tulajdonságaik és felhasználásuk alapján
megkülönbözteti a fűszereket
Megkülönbözteti a tejkészítményektől a
növényi eredetű termékeket
Termékkészítésnél és értékesítésnél
felhasználja a sajtok érleléséről, állagáról
tanult ismereteket

Általános
élelmiszerismeret

A 11518-16 azonosító számú Élelmiszerismeret megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Termékkészítésnél felhasználja a tojás
összetételéről, technológiai szerepéről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a malomipari termékekről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a száraz tésztákról megtanult
ismereteket
Termékkészítésnél alkalmazza a
természetes és mesterséges
édesítőszerekről megtanult ismereteket
Alkalmazza a növényi és állati eredetű
zsiradékokról megtanult ismereteket
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti a
vágóállatokat és a húsrészeket
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti a
húsipari termékeket
Tulajdonságaik alapján megkülönbözteti és
csoportosítja a házi szárnyasokat
Tanultak alapján megkülönbözteti az
édesvízi tengeri halakat és egyéb hidegvérű
állatokat
Tulajdonságai alapján megkülönbözteti az
étkezési vadakat és vadszárnyasokat
Idényjelleg szerint rendszerezi a
zöldségeket és a gyümölcsöket
Táplálkozástani összetételük alapján
rangsorolja a zöldségeket, gombákat és a
gyümölcsöket
Alkalmazza az édesipari termékekről
megtanult ismereteket
Alkalmazza a kávé és tea hatóanyagairól,
előállításáról, felhasználásáról megtanult
ismereteket
Alkalmazza az alkoholtartalmú és
alkoholmentes italokról megtanult
ismereteket.
SZAKMAI ISMERETEK
Táplálkozástani ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Fogyasztóvédelmi ismeretek
Alapízesítést befolyásoló anyagok
Fűszerek
Tej, tejtermékek
Tojás
Malomipari termékek, sütőipari termékek,
tészták
Természetes édesítőszerek
Zsiradékok
Hús, húsipari termékek, baromfifélék,
halak és hidegvérűek, vadak
Zöldségek
Gombák csoportjai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

Gyümölcsök
x
Édesipari termékek, Koffein tartalmú
x
élelmiszerek
Alkoholtartamú italok, alkoholmentes
x
italok
Adalékanyagok, kényelmi anyagok,
x
mesterséges édesítőszerek
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
x
Felelősségtudat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Problémamegoldás, hibaelhárítás

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

1. Általános élelmiszerismeret tantárgy

72 óra

1.1. A tantárgy tanításának célja
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak
megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A tanulók megtanulják
az emésztés folyamatát. A minden napi tevékenysége során használja az emberiség
tápanyag és energia szükségletének megtanult szabályait. Képes lesz értékelni az
élelmiszereket. A vendéglátásban felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak,
azok konyhatechnológiai szerepének és fontosságának megismerése a felhasználás
lehetőségeinek az elsajátítása.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül. Az Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgyban technológiai
alapismeretek témakörhöz kapcsolódó tartalom.
1.3. Témakörök
1.3.1.
Táplálkozástani ismeretek
10 óra
Táplálkozás jelentősége:
Élelmiszerek összetevői víz és szárazanyagok (alaptápanyagok, védőtápanyagok,
járulékos anyagok, ballasztanyagok) jellemzése
Emésztés, tápanyag felszívódás
Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete
Élelmiszerek tápértékének megőrzése:
Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra
Az élelmiszerek előkészítése folyamán bekövetkező változások
Az élelmiszerek elkészítése folyamán bekövetkező változások
Befejező műveletek
Élelmiszerek tartósítása: Fizikai-, fizika-kémiai-, kémiai tartósítási eljárások
1.3.2.
Környezetvédelmi ismeretek
Vizek védelme
Környezeti elemek védelme
Veszélyes hulladék
Zajvédelem

4 óra

1.3.3.
Fogyasztóvédelem
Fogyasztók egészségének és biztonságának védelme
Fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme
Fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása
Jogorvoslathoz és kárigényhez, érvényesítéséhez való jog
Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel
Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek
Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek
Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek
Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének
szabályai
Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése
Jegyzőkönyv kitöltése

4 óra

Válaszadás határideje a bejegyzésre
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei
Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama
1.3.4.
Élelmiszerek csoportjai I.
9 óra
Alap ízeket befolyásoló anyagok:
Édes, sós és savanyú ízt adó anyagok
Természetes édesítőszerek (répacukor, gyümölcscukor, malátacukor, tejcukor,
dextróz, invertcukor, keményítőszörp, izoszörp, méz és cukoralkoholok) édesítőereje
jellemzése, felhasználása. A cukrok technológiai hatása. Cukor szirupok sűrűségének
mérése
Só jellemzése felhasználása
Ecetek jellemzése felhasználása (ecet esszencia, fűszerezett ecetek, gyümölcs ecetek,
balzsamecetek)
Fűszerek:
Fűszerek jellemzése, fűszercsoportok termések, magvak, virágok- virágrészek,
levelek, héjrészek, gyökerek-gyökérrészek, fűszerkeverékek jellemzése, fajtái,
felhasználása
Tej és termékeinek:
A tejtermékek megnevezésének védelmében hozott élelmiszer rendelet értelmezése A
tej, tejkészítmények,(savanyított, dúsított, ízesített, tartósított) tejtermékek (túrófélék,
sajtok) jellemzése, tárolása felhasználása.
Tej és termékeinek érzékszervi vizsgálata
Tojás:
Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás
minősítése, tárolása, tartósított termékei
Tojás érzékszervi vizsgálata
Malomipari termékek:
Malomipari termékek alapanyagai, lisztek fajtái lisztek minőségét meghatározó
tényezők
Lisztek érzékszervi vizsgálata szín, szag íz, és sikérvizsgálata
Keményítők, darák, hántolt, pelyhesített, puffasztott, és egyéb termékek jellemzése
Sütőipari termékek jellemzése: kenyerek, péksütemények, morzsák jellemzése
Száraztészták: csoportosítása, jelentősége a táplálkozásban
Zsiradékok:
Állati eredetű zsiradékok (vaj sertészsír, baromfizsír háj, tepertő, állati eredetű
olajak) jellemzése felhasználása
Növényi eredetű zsiradékok (kakaóvaj, étkezési olajak, margarinok, keményített
zsiradékok) jellemzése, felhasználása. Zsiradékok érzékszervi vizsgálata
1.3.5.
Élelmiszerek csoportjai II.
27 óra
Hús, húsipari termékek:
Húst szolgáltató állatok, húsok összetétele táplálkozás élettani jelentősége, érése, a
hús minőségét meghatározó tényezők, különböző húsainak és belsőségeinek
jellemzése
Húsipari termékek nyersanyagai, húsfeldolgozás műveletei, töltelékes áruk (gyorsan
romló termékek, tartós termékek) darabos készítmények jellemzése felhasználása.
Baromfiipari termékek, vágott baromfik, libamáj jellemzése tárolása
Vadak jellemzése:

Nagyvadak és apróvadak csoportjai vadhús összetétele, tulajdonságai, kezelése
tárolása felhasználása
Halak és hidegvérűek jellemzése:
Halak összetétele táplálkozás élettani jelentősége, csoportjai felhasználása tárolása
Egyéb hidegvérűállatok fajtái, felhasználása.
Zöldségek:
Zöldségek átlagos összetétele
Burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, hüvelyes zöldségek, hagymafélék,
gyökérzöldségek, levélzöldségek, gombák egyéb zöldségek fajtái jellemzése
felhasználása
Gombák: termesztett gombák és vadon termő gombák fajtái és felhasználása
Gyümölcsök:
Hazai gyümölcsök almatermésűek, csonthéjasok, bogyótermésűek, kabakosok,
száraztermésűek fajtái jellemzése felhasználása
Déli gyümölcsök, friss és szárított déligyümölcsök fajtái jellemzése felhasználása
Friss, lédús, és száraz termésű gyümölcsök kémiai összetétele
Gyümölcsök táplálkozás élettani jelentősége
1.3.6.
Élelmiszerek csoportjai III.
18 óra
Édesipari termékek:
Kakaópor előállítása, fajtái, zsiradéktartalma, felhasználása
Csokoládétermékek,(kakaóvaj, kakaómassza, ét-, tej-, fehér csokoládé) előállítása
összetétele felhasználása
Bevonó masszák fajtái, megkülönböztetése összetétel alapján a csokoládétól,
felhasználása
Csokoládé és bevonó massza összehasonlító érzékszervi vizsgálata
Fondán, marcipán, nugát összetétele jellemzése felhasználása
Koffein tartalmú élelmiszerek:
Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, pörkölt kávé kémiai összetétele,
felhasználása
Kávéital extrakt tartalmának meghatározása refraktométerrel
Tea fajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása
Italok:
Alkoholtartamú italok borok, sörök, szeszesital ipari készítmények jellemzése,
készítése, csoportjai minősége, felhasználása
Pálinka alkoholtartalmának meghatározása szeszfokolóval
Párlatok
Alkoholmentes italok gyümölcs és zöldség levek, szörpök, szénsavas üdítők
jellemzése, készítése, csoportjai, minősége, felhasználása
Adalékanyagok:
Adalékanyagok jellemzése, adagolásának szabályozása, E-szám értelmezése
Mesterséges édesítőszerek fajtái, édesítő hatása, tápértéke energiatartalma
felhasználása a diétás termékeknél
Színezőanyagok, térfogatnövelő szerek, savanyító szerek, mesterséges édesítőszerek
emulgeálószerek, stabilizáló szerek és zselírozó anyagok, tartósítószerek, módosított
keményítők, ízfokozók jellemzői, fajtái felhasználása
Kényelmi anyagok:
Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, szaktanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
vita
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
-

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
és felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.3.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x
x
x
x
x

x
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
2. Élelmiszerek a gyakorlatban tantárgy

123 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak
megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A vendéglátásban
felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok konyhatechnológiai szerepének
és fontosságának megismerése a felhasználás lehetőségeinek az elsajátítása.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül. Az Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgyban technológiai
alapismeretek témakörhöz kapcsolódó tartalom.
2.3. Témakörök
2.3.1.
Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban I.
40 óra
Alap ízeket befolyásoló anyagok:
Édes, sós és savanyú ízt adó anyagok
Természetes édesítőszerek (répacukor, gyümölcscukor, malátacukor, tejcukor,
dextróz, invertcukor, keményítőszörp, izoszörp, méz és cukoralkoholok) édesítőereje
jellemzése, felhasználása. A cukrok technológiai hatása. Cukor szirupok sűrűségének
mérése
Só jellemzése felhasználása
Ecetek jellemzése felhasználása (ecet esszencia, fűszerezett ecetek, gyümölcs ecetek,
balzsamecetek)
Fűszerek:
Fűszerek jellemzése, fűszercsoportok termések, magvak, virágok- virágrészek,
levelek, héjrészek, gyökerek-gyökérrészek, fűszerkeverékek jellemzése, fajtái,
felhasználása
Tej és termékeinek:

A tejtermékek megnevezésének védelmében hozott élelmiszer rendelet értelmezése
A tej, tejkészítmények,(savanyított, dúsított, ízesített, tartósított) tejtermékek
(túrófélék, sajtok) jellemzése, tárolása felhasználása.
Tej és termékeinek érzékszervi vizsgálata
Tojás:
Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás
minősítése, tárolása, tartósított termékei
Tojás érzékszervi vizsgálata
Malomipari termékek:
Malomipari termékek alapanyagai, lisztek fajtái lisztek minőségét meghatározó
tényezők
Lisztek érzékszervi vizsgálata szín, szag íz, és sikérvizsgálata
Keményítők, darák, hántolt, pelyhesített, puffasztott, és egyéb termékek jellemzése
Sütőipari termékek jellemzése: kenyerek, péksütemények, morzsák jellemzése
Száraztészták: csoportosítása, jelentősége a táplálkozásban
Zsiradékok:
Állati eredetű zsiradékok (vaj sertészsír, baromfizsír háj, tepertő, állati eredetű
olajak) jellemzése felhasználása
Növényi eredetű zsiradékok (kakaóvaj, étkezési olajak, margarinok, keményített
zsiradékok) jellemzése, felhasználása. Zsiradékok érzékszervi vizsgálata
2.3.2.
Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban II.
51 óra
Hús, húsipari termékek:
Húst szolgáltató állatok, húsok összetétele táplálkozás élettani jelentősége, érése, a
hús minőségét meghatározó tényezők, különböző húsainak és belsőségeinek
jellemzése
Húsipari termékek nyersanyagai, húsfeldolgozás műveletei, töltelékes áruk (gyorsan
romló termékek, tartós termékek) darabos készítmények jellemzése felhasználása.
Baromfiipari termékek, vágott baromfik, libamáj jellemzése tárolása
Vadak jellemzése:
Nagyvadak és apróvadak csoportjai vadhús összetétele, tulajdonságai, kezelése
tárolása felhasználása
Halak és hidegvérűek jellemzése:
Halak összetétele táplálkozás élettani jelentősége, csoportjai felhasználása tárolása
Egyéb hidegvérűállatok fajtái, felhasználása.
Zöldségek:
Zöldségek átlagos összetétele
Burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, hüvelyes zöldségek, hagymafélék,
gyökérzöldségek, levélzöldségek, gombák egyéb zöldségek fajtái jellemzése
felhasználása
Gombák: termesztett gombák és vadon termő gombák fajtái és felhasználása
Gyümölcsök:
Hazai gyümölcsök almatermésűek, csonthéjasok, bogyótermésűek, kabakosok,
száraztermésűek fajtái jellemzése felhasználása
Déli gyümölcsök, friss és szárított déligyümölcsök fajtái jellemzése felhasználása
Friss, lédús, és száraz termésű gyümölcsök kémiai összetétele
Gyümölcsök táplálkozás élettani jelentősége
2.3.3.

Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban III.

32 óra

Édesipari termékek:
Kakaópor előállítása, fajtái, zsiradéktartalma, felhasználása
Csokoládétermékek,(kakaóvaj, kakaómassza, ét-, tej-, fehér csokoládé) előállítása
összetétele felhasználása
Bevonó masszák fajtái, megkülönböztetése összetétel alapján a csokoládétól,
felhasználása
Csokoládé és bevonó massza összehasonlító érzékszervi vizsgálata
Fondán, marcipán, nugát összetétele jellemzése felhasználása
Koffein tartalmú élelmiszerek:
Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, pörkölt kávé kémiai összetétele,
felhasználása
Kávéital extrakt tartalmának meghatározása refraktométerrel
Tea fajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása
Italok:
Alkoholtartamú italok borok, sörök, szeszesital ipari készítmények jellemzése,
készítése, csoportjai minősége, felhasználása
Pálinka alkoholtartalmának meghatározása szeszfokolóval
Párlatok
Alkoholmentes italok gyümölcs és zöldség levek, szörpök, szénsavas üdítők
jellemzése, készítése, csoportjai, minősége, felhasználása
Adalékanyagok:
Adalékanyagok jellemzése, adagolásának szabályozása, E-szám értelmezése
Mesterséges édesítőszerek fajtái, édesítő hatása, tápértéke energiatartalma
felhasználása a diétás termékeknél
Színezőanyagok, térfogatnövelő szerek, savanyító szerek, mesterséges édesítőszerek
emulgeálószerek, stabilizáló szerek és zselírozó anyagok, tartósítószerek, módosított
keményítők, ízfokozók jellemzői, fajtái felhasználása
Kényelmi anyagok:
Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem, iskolai tanműhely.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
vita
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

9.

házi feladat

x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök
(differenciálási
módok)
Sorszám Tanulói tevékenységforma
és felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
x
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
1.4.
x
jegyzeteléssel
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Írásos elemzések készítése
x
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.7.
x
ismertetése szóban
3.
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
3.1.
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
3.2.
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
3.3.
x
munkavégzés irányítással
3.4.
Csoportos helyzetgyakorlat
x
3.5.
Csoportos versenyjáték
x
4.
Vizsgálati tevékenységek körében
4.1.
Anyagminták azonosítása
x
4.2.
Tárgyminták azonosítása
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11519-16 azonosító számú
Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11519-16 azonosító számú Élelmiszerbiztonsági alapismeretek. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Alkalmazza az élelmiszerekben levő allergénekre
vonatkozó szabályokat
Betartja és betartatja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Megtanulja és alkalmazza a mikroorganizmusok
káros és hasznos tulajdonságait
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és /vagy ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időket és az áruk minőségét
Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a
mintavételi szabályokat
Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az
élelmiszer forgalmazás során
Alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány
eredményeit
Alkalmazza a diétás szabályokat
Betartja az élelmiszerekre vonatkozó
jogszabályokat
Betartja a kémiai szennyeződésekre vonatkozó
szabályokat
Alkalmazza az élelmiszerekben levő allergénekre
vonatkozó szabályokat
Betartja és betartatja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Megtanulja és alkalmazza a mikroorganizmusok
káros és hasznos tulajdonságait
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és /vagy ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időket és az áruk minőségét
Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a
mintavételi szabályokat
Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az
élelmiszer forgalmazás során
Alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány
eredményeit
Alkalmazza a diétás szabályokat
Betartja az élelmiszerekre vonatkozó
jogszabályokat
Betartja a kémiai szennyeződésekre vonatkozó
szabályokat
Alkalmazza az élelmiszerekben levő allergénekre
vonatkozó szabályokat
Betartja és betartatja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Megtanulja és alkalmazza a mikroorganizmusok
káros és hasznos tulajdonságait
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és /vagy ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időket és az áruk minőségét
Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a
mintavételi szabályokat
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3. Élelmiszerbiztonság alapjai tantárgy

52 óra

FELADATOK
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a diétás szabályokat
Betartja az élelmiszerekre vonatkozó
jogszabályokat
Betartja a kémiai szennyeződésekre
vonatkozó szabályokat
Alkalmazza az élelmiszerekben levő
allergénekre vonatkozó szabályokat
Betartja és betartatja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Megtanulja és alkalmazza a
mikroorganizmusok káros és hasznos
tulajdonságait
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve
minőség-megőrzési időket és az áruk
minőségét
Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a
mintavételi szabályokat
Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az
élelmiszer forgalmazás során
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a diétás szabályokat
Betartja az élelmiszerekre vonatkozó
jogszabályokat
Betartja a kémiai szennyeződésekre
vonatkozó szabályokat

Vendéglátás
higiénéje

Élelmiszerbiztonsá
g alapjai

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulókkal megismertetni az élelmiszerbiztonsági alapfogalmakat, felelős magatartás
kialakítása, az élelmiszerek feldolgozásánál, tárolásánál és értékesítésénél. Az
élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak
megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása.
A feldolgozott élelmiszerek forgalomba hozatalának lehetőségei, feltételeinek
elsajátítása.
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Alkalmazza az élelmiszerekben levő
allergénekre vonatkozó szabályokat
Betartja és betartatja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Megtanulja és alkalmazza a
mikroorganizmusok káros és hasznos
tulajdonságait
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve
minőség-megőrzési időket és az áruk
minőségét
Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a
mintavételi szabályokat
Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az
élelmiszer forgalmazás során
Alkalmazza a korszerű
táplálkozástudomány eredményeit
Alkalmazza a diétás szabályokat
Betartja az élelmiszerekre vonatkozó
jogszabályokat
Betartja a kémiai szennyeződésekre
vonatkozó szabályokat
Alkalmazza az élelmiszerekben levő
allergénekre vonatkozó szabályokat
Betartja és betartatja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Megtanulja és alkalmazza a
mikroorganizmusok káros és hasznos
tulajdonságait
Az előírásoknak megfelelően tárolja az
élelmiszereket
Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve
minőség-megőrzési időket és az áruk
minőségét
Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a
mintavételi szabályokat
Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az
élelmiszer forgalmazás során
SZAKMAI ISMERETEK
Élelmiszerek tápértékének megőrzése
Mikroorganizmusok jellemzői
Élelmiszereredetű megbetegedések
Élelmiszerek tartósítása
Élelmiszer vizsgálat
Kémiai-toxikológiai élelmiszerbiztonság
Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok
A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer
alapelvei
Személyi higiénia
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Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási,
x
előkészítési követelményei
Vendéglátó termékkészítés, tárolás,
szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak
x
meghatározása
Vendéglátó műhely, konyha, eladótér
x
higiéniája, kritikus pontok ellenőrzése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Felelősségtudat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Problémamegoldás, hibaelhárítás
x
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3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
3.3. Témakörök
3.3.1.
Élelmiszerbiztonságról általában
9 óra
Élelmiszerlánc, élelmiszerbiztonság
Élelmiszer minőség
Élelmiszer higiénia (hús, tej, tojás, zöldség)
Élelmiszer nyomon követhetőség
Az állam, az élelmiszer-vállalkozó és a fogyasztó felelőssége az élelmiszerbiztonság
megteremtésében
Vállalkozói felelősség
Hatósági felügyelet
Fogyasztói magatartás
Élelmiszerlánc biztonsági stratégia
3.3.2.
Az élelmiszer mikrobiológia
16 óra
Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei
Mikroorganizmusok csoportosítása
Mikroorganizmusok szaporodásának környezeti feltételei
Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége. (élesztők, penészek, fehérjebontók)
Szennyeződés
Romlás, romlást okozó mikrobák
Az élelmiszer előállításban közreműködő mikroorganizmusok
Élelmiszer eredetű megbetegedések
Ételmérgezés
Ételfertőzés
Eljárás élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúja esetében

Leggyakoribb élelmiszerrel is terjedő kórokozók
Az élelmiszerek romlása
A tartósítás fogalma
Az élelmiszer-tartósítás fizikai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás, fizika-kémiai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás kémiai módszerei
Az élelmiszer-tartósítás biológiai módszerei
3.3.3.
Kémiai-toxikológiai élelmiszerbiztonság
12 óra
Kémiai szennyezőkre vonatkozó szabályozásról
Kémiai szennyezők az élelmiszerekben
Állatgyógyászati szermaradékok
Peszticid maradékok
Környezeti szennyezők – toxikus nehézfémek- poliklórozott szerves vegyületek(dioxinok, poliklórozott bifenilek)
Technológiai eredetű szennyezők (PAH-ok, Nitrózaminok, Transz-zsírsavak)
Zsírban, olajban sütés szabályai
Csomagoló anyagok
Élelmiszerrel érintkező felületek
Biológiai eredetű szennyezők – Mikotoxinok
Tengeri és édesvízi biotoxinok
Hisztamin
Adalékanyagok felhasználásának jelentősége és szabályozása, adalékanyag csoportok
Élelmiszerekben természetes módon előforduló méreganyagok
Mérgező gombák, vadon termő gomba felhasználása a vendéglátásban
Mérgező állatok,
Mérgező növények
3.3.4.
Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok
15 óra
A jogszabályok célja, rendszere, hierarchiája
Élelmiszer-előállításra és forgalmazásra vonatkozó jogszabályok
A GHP helye és szerepe a szabályozásban
Termékspecifikus szabályok: Magyar Élelmiszerkönyv
A fogyasztók tájékoztatásáról szóló jogszabályok; Allergének a vendéglátásban; Húsok
származási helye
Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra és adalékanyagokra vonatkozó
jogszabályok (határértékek)
Speciális területekre vonatkozó jogszabályok
Vendéglátás és közétkeztetés
Ételmérgezés, ételfertőzés
Kártevőirtás, biocid termékek, egészségügyi nyilatkozat
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, szaktanterem
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök
(differenciálási módok)
Sorszám Tanulói tevékenységforma
és felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
x
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
1.4.
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Írásos elemzések készítése
x
2.2.
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
felkészüléssel
3.
Komplex információk körében
Elemzés készítése
3.1.
x
tapasztalatokról
3.2.
Utólagos szóbeli beszámoló
x

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
6.
6.1.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Üzemeltetési tevékenységek körében
Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése
Vizsgálati tevékenységek körében
Anyagminták azonosítása

x
x
x
x
x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Vendéglátás higiénéje tantárgy
52 óra
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
4.1. A tantárgy tanításának célja
A vendéglátó üzlet kialakításának és üzemeltetésének követelményei és a működéssel
kapcsolatos HACCP szabályok elméleti hátterének megismertetése, a tudatos fogyasztói
magatartás kialakítása. A tanulók megtanulják és tudatosan használják a korszerű
személyi higiénia minden előírását a munkahelyükön és a minden napi életben.xxxx
Nincsen előtanulmányi követelmény.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Higiénia a vendéglátásban
20 óra
Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei
Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz, szennyvízelvezetés követelményei
A helyiségek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett övezetek kereszteződésének
tilalma
Bejáratok kialakításának követelményei
Raktárak kialakításának követelményei
Előkészítő helyiségek kialakításának követelményei
Konyhák, műhelyek kialakításának követelményei
Mosogatók kialakításának követelményei
Vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei
Személyi higiénia
Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv, érvényes orvosi
alkalmassági vizsgálat igazolása
Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei

Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek
4.3.2.
Személyi higiénia
Jelentősége az élelmiszerbiztonságban
Személyi és tárgyi feltételek
A kéz ápolása, tisztán tartása, a dolgozó helyes magatartása
Védőruha, munkaruha használata, tisztítása
Betegségek, sérülések
Egészségügyi alkalmasság
Látogatók, karbantartók
Helyes magatartás az élelmiszerkészítés, és tálalás során

9 óra

4.3.3.
HACCP, GHP
A témakör részletes kifejtése
A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei
Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei
Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai
Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai

23 óra

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, laboratórium
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
-

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök
(differenciálási módok)
Sorszám Tanulói tevékenységforma
és felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása

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.
3.4.

Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
x
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal
x
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x

-

-

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

A
11520-16 azonosító számú
Vendéglátó kereskedelem
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Értékesítési
gyakorlat

FELADATOK
Elvégzi az értékesítési tevékenységhez
kapcsolódó egyéni előkészületeit,
tájékozódik a napi feladatokról,
rendezvényekről
Munkaterületet, vendégteret, eszközöket,
árukészletet nyitásra előkészít
Figyelemmel kíséri az árukészlet
alakulását, gondoskodik a pótlásáról,
vételez, folyamatosan biztosítja az anyagés eszközutánpótlást
Az értékesítés során az előírásoknak
megfelelően tárolja az árukat, ellenőrzi
minőség megőrzési és fogyaszthatósági
időket és az áruk minőségét
Fogadja a vendéget, ha szükséges idegen
nyelven is.
Betartja az értékesítéshez kapcsolódó
etikett és protokoll szabályokat
Felméri a vendég igényeit, ételeket,
italokat és egyéb készítményeket,
szolgáltatásokat ajánl a vendégnek
Ismerteti a választékot, napi ajánlatot,
akciókat, specialitásokat, a vendég kérése
szerint ismerteti az ételek, italok és egyéb
áruk készítését, tulajdonságait
Figyelemmel kíséri a vendég kívánságait,
kezeli a vendégpanaszokat
Kávét, teát, reggeli italokat, kevert italokat
készít
Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér,
csapol, kiszolgál
Árcímkéket, árlapokat elkészíti és
elhelyezi a vitrinben, a pultban és a
vendégtérben
Éttermi, cukrászdai és kávéházi
felszolgálást végez, felszolgálja az ételeket
és italokat különböző felszolgálási módban
Elvégzi a terítési műveleteket
Menüt, ételsort állít össze

Értékesítés
elmélete

A 11520-16 azonosító számú Vendéglátó kereskedelem megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
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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

Pénztárgépet, pénztárszámítógépet kezel,
nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát
állít ki, fizetteti a vendéget
Szükség szerint standol, elszámol a napi
bevétellel
Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás
után
Rendet és tisztaságot tart a
munkakörnyezetében, ügyel a
vagyonbiztonságra
Betartja az értékesítéshez kapcsolódó
jogszabályi előírásokat (higiénia, HACCP,
munkavédelmi, tűzrendészeti,
környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi)
SZAKMAI ISMERETEK
Az értékesítés eszközei, fajtái, jellemzői
Gépek, berendezések, felszerelések
használatának szabályai
Az értékesítés előkészítő, végrehajtó és
befejező műveletek formái, jellemzői
A vendéglátó eladó gyakorlati feladatai, a
munkavégzés sorrendje
Az értékesítés etikett és protokoll szabályai
A menü elemei, összeállításának szabályai
A termékek ajánlásának szabályai,
gyakorlati feladatai
A választék összeállításának szabályai
A vendégtípusok fajtái, a
vendégtípusokhoz való alkalmazkodás
gyakorlati feladatai
Hazai és nemzetközi étkezési szokások,
vallási előírások, az alkalmazás lehetőségei
Koffeintartalmú élelmiszerek fajtái,
jellemzői
Alkoholos italok fajtái, jellemzői,
készítésük és értékesítésük folyamata
Alkoholmentes italok fajtái, jellemzői,
készítésük és értékesítésük folyamata
Reggeli- és uzsonnaitalok fajtái, jellemzői,
készítésük folyamata
Az áruk minőségi jellemzőinek
meghatározási lehetőségei
A termékek minőségének megőrzésével
kapcsolatos gyakorlati teendők
Sütemények, hidegkonyhai és egyéb
készítmények csomagolásának eszközei és
szabályai
Árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának
elemei, készítésének gyakorlati feladatai
A hűtővitrinek, pultok rendezésének,
feltöltésének szabályai
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A kávéfőzés, a reggeli italok készítésének,
kiszolgálásának és felszolgálásának
x
folyamata
Az italtárolás szabályai, az italkészítés
x
folyamata
Az egyes termékek felszolgálásának
x
szabályai
Étel-, italfelszolgálás módjai, szabályai
x
A pénztárgépek, éttermi számítógépes
programok kezelésének, használatának
x
szabályai
Pénzkezelési és számlaadási
kötelezettségre vonatkozó szabályok, a
x
számlázás gyakorlati teendői
A terítés fajtái, jellemzői, gyakorlati
x
feladatai, folyamata
Az értékesítés és kapcsolódó helyiségeinek
higiéniai, tűzrendészeti,
minőségbiztosítási, munkavédelmi,
x
környezetvédelmi és vagyonvédelmi
szabályai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Számítógép használat
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
Információforrások kezelése
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Külső megjelenés
x
Kommunikáció képesség
x
Rátermettség
x
Megbízhatóság
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Udvariasság
x
Hatékony kérdezés készsége
Rugalmasság
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
A környezet tisztántartása
Harmóniára és esztétikára való törekvés

x
x

x

x
x

x

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

5. Értékesítés elmélete tantárgy

123 óra

5.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók megismerik az értékesítés speciális, csak a vendéglátásra jellemző elemeit.
Megtanulják elméleti szinten a szakszerű, biztonságos élelmiszerbiztonsági előírásokat.
Általánosságban is megismerik a higiéniai szabályokat. Értelmezik a protokoll és etikett
értékesítésben alkalmazandó szabályait. Alapvető, az értékesítéshez szükséges étel és ital
ismeretre tesznek szert.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1.
Értékesítés alapjai
25 óra
Az értékesítés fajtái, jellemzői.
Gépek, berendezések, eszközök és felszerelések használatának szabályai.
Az értékesítést előkészítő, végrehajtó és befejező műveletek formái, jellemzői.
Az értékesítés etikett és protokoll szabályai.
A vendégtípusok és bánásmód a vendégekkel.
A külföldi vendégek tájékoztatása, és bánásmód a külföldi vendégekkel.
Hazai és nemzetközi étkezési szokások, vallási előírások, az alkalmazás lehetőségei.
5.3.2.
Ételek, italok értékesítése I.
49 óra
Alkoholos italok fajtái, jellemzői, készítésük és értékesítésük folyamata.
Alkoholmentes italok fajtái, jellemzői, készítésük és értékesítésük folyamata.
Reggeli- és uzsonnaitalok fajtái, jellemzői, készítésük szabályai.
A kávéfőzés, a reggeli italok készítésének, kiszolgálásának és felszolgálásának
szabályai.
Az italtárolás szabályai, az italkészítés folyamata.
5.3.3.
Ételek és italok értékesítése II.
A választék összeállításának szabályai.
Árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának elemei.
A termékek ajánlásának szabályai.
A menü elemei, összeállításának alapszabályai.
Étel-, italfelszolgálás módjai, szabályai.

49 óra

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, pincér terem
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök
(differenciálási módok)
Sorszám Tanulói tevékenységforma
és felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
x
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
1.4.
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Írásos elemzések készítése
x
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
2.7.
x
ismertetése szóban
3.
Komplex információk körében
3.1.
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
3.2.
x
tapasztalatokról

3.3.
3..4.
3.5.
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.

6.4.

Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni
értékelése szóban felkészülés
x
után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az
ügyfélfogadáson,
x
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
x
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

x
x
x
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Értékesítés gyakorlata tantárgy

353 óra

6.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók gyakorlatban megismerik az értékesítés speciális, csak a vendéglátásra
jellemző elemeit. Megtanulják szakszerűen, biztonságosan, élelmiszerbiztonsági
szempontból is helyesen használni az eszközöket, berendezéseket. Megismerik a
nyersanyagokat, a fő étel és ital csoportokat. Elsajátítják a vendéggel való kommunikáció
hatékony módját, fejlesztik problémamegoldó és konfliktuskezelő kompetenciáikat.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

6.3. Témakörök
6.3.1.
Értékesítés előkészítő műveletei
122 óra
Elvégzi az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó egyéni előkészületeket,
tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekről.
Munkaterületet, vendégteret, eszközöket, árukészletet nyitásra előkészít.
Az értékesítés során az előírásoknak megfelelően tárolja az árukat, ellenőrzi a
minőség-megőrzési és fogyaszthatósági időket és az áruk minőségét.
Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását, gondoskodik a pótlásáról, vételez,
folyamatosan biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást.
Feltölti a hűtővitrineket, pultokat, adagolja, tálalja és díszíti a készítményeket
helyben fogyasztásra.
Elvitelhez becsomagolja a vendégnek a termékeket, kiszállításra, házhozszállításra
előkészíti az árukat.
Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében, ügyel a vagyonbiztonságra.
Betartja az értékesítéshez kapcsolódó jogszabályi előírásokat (higiénia, HACCP,
munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi).
6.3.2.
Ételek, italok értékesítése I.
111 óra
Fogadja a vendéget, betartja az értékesítéshez kapcsolódó etikett és protokoll
szabályokat.
Felméri a vendég igényeit, ételeket, italokat és egyéb készítményeket,
szolgáltatásokat ajánl a vendégnek.
Ismerteti a választékot, napi ajánlatot, akciókat, specialitásokat a vendég kérése
szerint és tájékoztatja a vendéget az ételek, italok és egyéb áruk készítéséről,
tulajdonságairól.
Figyelemmel kíséri a vendég kívánságait, kezeli a vendégpanaszokat.
Cukrászdai és kávéházi pult-, gyorséttermi- és büfé kiszolgálást végez.
Kávét, teát, reggeli italokat, kevert italokat készít.
Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér, csapol, kiszolgál.
Éttermi, cukrászdai és kávéházi felszolgálást végez, felszolgálja az ételeket és
italokat különböző felszolgálási módban.
6.3.3.
Ételek és italok értékesítése II.
120 óra
Árcímkéket, árlapokat elkészíti és elhelyezi a vitrinben, a pultban és a vendégtérben.
Menüt, ételsort állít össze.
Elvégzi a terítési műveleteket.
Pénztárgépet, éttermi számítógépes programot kezel, nyugtát,
készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki, fizetteti a vendéget a különböző fizetési
módokkal.
Szükség szerint standol, elszámol a napi bevétellel.
Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, pincér terem
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök
(differenciálási módok)
Sorszám Tanulói tevékenységforma
és felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
1.
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
1.1.
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
1.2.
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg
1.3.
x
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
1.4.
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
1.5.
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
1.6.
x
rendszerezése
Információk feladattal
1.7.
x
vezetett rendszerezése
2.
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
2.1.
Írásos elemzések készítése
x
2.2.
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
2.3.
x
mondatszintű kérdésekre
2.4.
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
2.5.
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
2.6.
x
ismertetése szóban

2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni
értékelése szóban felkészülés
után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az
ügyfélfogadáson,
x
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
x
Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
x
mellett
Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
x
irányítással

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

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

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
SZH/1 évfolyamot követően 105 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A szakmai tartalom részletes kifejtése
Szakmai követelménymodulok
11520-16
Vendéglátó kereskedelem

Tantárgyak/Témakörök
Értékesítés gyakorlata
Értékesítés előkészítő műveletei
Ételek, italok értékesítése I.
Ételek, italok értékesítése II.

A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése
11520-16 Vendéglátó kereskedelem
Értékesítés gyakorlata tantárgy
Témakörök
Értékesítés előkészítő műveletei
Elvégzi az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó egyéni előkészületeket, tájékozódik a napi
feladatokról, rendezvényekről.
Munkaterületet, vendégteret, eszközöket, árukészletet nyitásra előkészít.
Az értékesítés során az előírásoknak megfelelően tárolja az árukat, ellenőrzi a minőségmegőrzési és fogyaszthatósági időket és az áruk minőségét.
Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását, gondoskodik a pótlásáról, vételez, folyamatosan
biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást.
Feltölti a hűtővitrineket, pultokat, adagolja, tálalja és díszíti a készítményeket helyben
fogyasztásra.
Elvitelhez becsomagolja a vendégnek a termékeket, kiszállításra, házhozszállításra előkészíti
az árukat.
Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében, ügyel a vagyonbiztonságra.
Betartja az értékesítéshez kapcsolódó jogszabályi előírásokat (higiénia, HACCP,
munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi).
Ételek, italok értékesítése I.
Fogadja a vendéget, betartja az értékesítéshez kapcsolódó etikett és protokoll szabályokat.
Felméri a vendég igényeit, ételeket, italokat és egyéb készítményeket, szolgáltatásokat ajánl a
vendégnek.

Ismerteti a választékot, napi ajánlatot, akciókat, specialitásokat a vendég kérése szerint és
tájékoztatja a vendéget az ételek, italok és egyéb áruk készítéséről, tulajdonságairól.
Figyelemmel kíséri a vendég kívánságait, kezeli a vendégpanaszokat.
Cukrászdai és kávéházi pult-, gyorséttermi- és büfé kiszolgálást végez.
Kávét, teát, reggeli italokat, kevert italokat készít.
Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér, csapol, kiszolgál.
Éttermi, cukrászdai és kávéházi felszolgálást végez, felszolgálja az ételeket és italokat
különböző felszolgálási módban.
Ételek és italok értékesítése II.
Árcímkéket, árlapokat elkészíti és elhelyezi a vitrinben, a pultban és a vendégtérben.
Menüt, ételsort állít össze.
Elvégzi a terítési műveleteket.
Pénztárgépet, éttermi számítógépes programot kezel, nyugtát, készpénzfizetési/átutalási
számlát állít ki, fizetteti a vendéget a különböző fizetési módokkal.
Szükség szerint standol, elszámol a napi bevétellel.
Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után.

