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1.1 BEVEZETÉS  

 

Fenntartó: Via Vita Veritas Alapítvány  

 

Fenntartó székhelye: 1015 Budapest Ostrom u. 31.  

 

 

Az intézmény jogelődei:    

 
1. Látássérült Gyermekek Rehabilitációs és Oktatási Központja Óvoda Általános Iskola 

és Kollégium   Nyilvántartási száma: 8/1996 

Az alapítás időpontja: 1990. szeptember 01. 

 

Az eredeti Működési Engedély (Határozat)száma, a kiadó szervezet neve: 

 I.3073/1991. Pécs, Mj. Város Polgármesteri   Hivatal Művelődési Osztálya 7621 Pécs, 

Széchenyi tér 1. 

 

Működési engedély módosításának száma , a kiadó szervezet neve , címe :  

105-11/1999.2129-3/2003.  Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője 7621 Pécs, 

Széchenyi tér 9. 

 

2. Látássérült Fiatalok Rehabilitációs Speciális Szakiskolája és Szakiskola  

Nyilvántartási száma: 10/1996 

 

Az alapítás időpontja: 1994. szept. 01. 

 
Az eredeti működési engedély /Határozat/ száma, a kiadó szervezet neve, címe:  

I.1594 /1995. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jegyzője 7621 Pécs, Széchenyi 

tér 9 

Működési engedély módosítási Határozat száma: 194-5/2001., 2128-3/2003., 1248-

3/2004,1413-3../2005  
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Intézményünk elnevezése:  

 

BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő 

Nevelést – Oktatást és Felnőtt Oktatást Végző Iskola 
valamint Kollégium 

 

 

Az intézmény hivatalos rövidítése: BINOK 

 

Az intézmény székhelye: 7635 Pécs, Bálicsi út  29. 

 

Az intézmény telephelye: 7621 Pécs Dischka Győző u 12.  

 

Az intézmény levelezési címe: 7601 Pécs Pf.: 16. 

 

Telefon: 06 72 310 299; Fax: 06 72 310 401 

 

e-mail: binokigazgato@gmail.com 

 

Az alapítás időpontja: 2007. szeptember 01. 

Nyilvántartási szám: 246-14/2007 

 

Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

 

Az intézmény arculata: 

 

Az intézmény jogelődei 1990 (LSGYROK), illetve 1994 óta működnek jelenlegi 

helyükön, Pécsett, a Mecsek-nyugaton, ideális természeti környezetben, jó 

felszereltségű, kvalifikált humánerőforrással rendelkező szegregált 

intézményekben. . Az intézmények épületeit magunk építtettük a célnak megfelelő 

szerkezettel és felosztással, akadálymentesítetten. Az elsősorban látássérültek 

nevelésére-oktatására létrehozott intézmények alapító okiratának módosításai 

kapcsán ép értelmű óvodás, általános iskolás, illetve középfokú oktatásban 

résztvevő tanulókat fogadtak be intézményeink.  Ezenkívül- a fellépő igényeknek 

megfelelően - más sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztését, iskolai 
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nevelését-oktatását is szeretnénk felvállalni (testi, más érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a nevelési, tanulási 

folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, részképesség zavarral rendelkezők 

(pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia.  Valamint külön elbírálás alapján; a 

beilleszkedési, szocializációs, magatartási, vagy tanulás - technikai nehézséggel 

küzdő tanulók előtt is nyitva állnak az intézmény kapui. Az intézmény a 

felzárkóztató oktatás keretében befogadja a 16 évet betöltött, de alapfokú iskolai 

végzettséget meg nem szerzett tanulókat is.  

A jogszabályi változások, a családok és a gyermekek igényei szükségessé tették, 

hogy felülvizsgáljuk működési területeinket, s újabb lehetőségeket biztosítsunk. 

Ennek következtében az Alapító Okirat módosításaival egyidejűleg módosítjuk 

Pedagógiai Programunkat és átdolgozzuk a Helyi Tantervünket – benne a tantárgyi 

struktúrát és tanítási időkeretet.  

A programunkban megfogalmazott célok, és a megvalósítása folyamatos 

fejlesztő munkát tesz lehetővé.  

 

Intézményünk először a közoktatási rendszer keretében óvodai és tanköteles 

korú gyermekek számára létesült. Azonban az igényeknek megfelelően az 

Alapítvány által fenntartott művészeti alapiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, 

szakiskolai, speciális szakiskolai, készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulási 

lehetőséget is biztosít, széles körben. 

 

Színvonalas kollégiumunk nyújt szállást, ellátást az arra igényt tartó óvodás 

gyermekek, ill. a különböző szintű oktatásban részt vevő tanulók számára 

 

Tárgyi – működési feltételek:  
 

 

 

Alapfokú oktatás épület  (hrsz.:5030/A)  

 

Fejlesztő szoba 2 

  Osztályterem 7  

  Szaktanterem 3 (informatika, multimédiás, tankonyha)  

  WC, mosdó 7 

  Braille nyomda: 1  
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Takarító helyiség: 1 

Kazánház 1 

Orvosi rendelő, váró, orvosi szoba 1-1 

 

 

 

Középfokú oktatás épülete (hrsz. 5029/2-3.) 

   

  Osztályterem: 7 

  Szaktantermek: 2 

  Könyvtár: 1 

  Kápolna: 1 

  Vezetői iroda: 2 

   Tanári szoba: 1 

  Tanári öltöző, mosdó: 1 

       Titkárság: 1  

Szertár 1 

Tornaterem 1 

  Torna öltöző 2 

          Tornaszertár 

 

 

 

 Kollégium: 

 

  Hálószoba fürdőszobával: 14 

  Betegszoba: 1 

  Ügyeleti szoba: 1 

  Mosdó: 4 

  Mosókonyha: 1 

Takarító helyiség 1 

Ebédlő 1 

Konyha kiszolgáló helyiségekkel 1 

Porta 1 

Raktár 3 

Öltöző 2 
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Kazánház 1 

 

 

 

 

Az illatkert szökőkúttal habilitációs és rehabilitációs és tankerti célokra 

egyaránt használatos. 

Könyvtár: Gyermekkönyvtárunk állományát a modern technikának és a sikeres 

pályázatoknak köszönhetően számítógéppel és a vakok számára elektromos Braille 

nyomtatóval készített könyvekkel is gazdagítjuk a síkírású könyveken kívül. Az 

utóbbi időkben a CD-n, videofilmen megjelentetett irodalmi alkotások, egyéb 

szakirodalmi anyagok is kölcsönözhetőek. Az un. TV-s olvasó készülékek külön 

teremben állnak a rászoruló gyengénlátók rendelkezésére. A jelentős nagyító 

képesség, a szín választási és kiemelési lehetőség további lehetőséget ad a nehezen 

meglátható láttatására. 

A pedagógiai munkánkhoz szükséges eszközök (különféle taneszközök, 

szemléltető eszközök, pontírógépek, sporteszközök, stb.) beszerzése a költségvetés 

adta lehetőségeken kívül országos és regionális pályázatok útján kerül beszerzésre. 

A Suli-Net program részeseiként a folyamatos internet szolgáltatás valamennyi 

diák és dolgozó számára rendelkezésre áll. A speciális képernyő olvasó és beszélő 

programok (pl. Text Assist) által vak diákjaink is felhasználói lehetnek, a nagyobb 

méretű képernyő, a nagyító-program pedig aliglátó/gyengénlátó tanulóink 

számítógépes tanulmányait segíti elő. 

A megfelelő működéshez a karbantartás nélkülözhetetlen – ezért – 

rendszergazda - biztosítja a zavartalan működést, a javítási munkák ellátását.  

Az épületekben a tisztaság, rendezettség érzetét a technikai dolgozók 

biztosítják 

A tartalmi igényesség mellett nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikus 

megjelenésre, mind a tárgyi környezet, mind az épület és nem utolsó sorban a 

dolgozók részéről. Egységes munkaruhát viselünk, mely a feladat jellegétől 

függően, vagy fehér köpeny az alapítványi lógóval, vagy kék anorák, pólóval, 

ugyancsak alapítványi lógóval. A tanulók alkalmi megjelenése (pl. sportverseny) 

szintén az egységes alapítványi pólóban történik. 
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A tárgyi-működési feltételek terén jelentkező feladatok: 

 

Intézményeink tárgyi felszereltsége igen jó. A szakiskola felszerelését, eszközös 

ellátását a Német állam végezte a nyugati igényeknek és előírásoknak megfelelően. 

Ezért is van, hogy Magyarországon még ma is kiemelkedőnek számít! Az 

elhasználódók helyébe hasonló jó színvonalúakat vásárolunk, dominánsan 

pályázati pénzeszközökből. Az óvodában és az általán os iskolában a manuális és 

vizuális fejlesztés eszközeit magunk készítjük ( a társintézményekhez hasonlóan) 

A korszerű építészeti és kommunikációs akadálymentesítés permanens 

kihívásokat ad, melynek igyekszünk maximálisan megfelelni  

 

Fontos a nagy értékű speciális eszközök (pl. olvasótévék, Braille-nyomdagép, 

pontírógép, stb.) rendszeres karbantartása, mely értékmegőrző és takarékos 

megoldás  

Nagy lehetőségeket ad a fejlesztésre az alapítványi telek csodálatos fekvése, 

nagy területe és gazdag növény világa. Mind az őshonos növényzet, mind a 

mesterségesen létrehozott, - ilyen nagy kiterjedésben Magyarországon egyedülálló 

– illatkert „Vak – kert”. A természet közeli élet, a természetes anyagokkal való 

folyamatos találkozás megannyi ősi inger, mely folyton hat és jótékony hatása 

kiszámíthatatlan és végtelen. 

A vak és aliglátó gyermekek és fiatalok számára biztosítjuk az önálló közlekedés 

megtanulását. Képzett oktatók tanítják a mobilitációs és orientációs tréninget. 

A Világ Világossága Alapítványnál már több évtizedes hagyomány, hogy az 

állatok közelségét is biztosítjuk növendékeink számára. Labrador, német juhász és 

husky keverék kutyáinkkal való megbarátkozás esélyt ad a vak vezető kutyával 

való munkára, közlekedésre, mely az mozgás szabadságának fokát lényegesen 

kiterjeszti egy vak ember számára. A lovaglás még csak alkalmi, mint az úszás is, 

de tervünk, hogy erre saját lehetőséget biztosítunk a beltéri bazális stimulációs 

technikával kiegészítve. 

 

Összegezve: 

 

Kiemelt feladatnak tekintjük a meglévő értékek megőrzését, azok további 

gyarapítását. Az intézmény valamennyi dolgozójának és a tanulóknak közös 

feladata az épületek, a berendezési tárgyak, az eszközök állagának védelme, 

minden területen a tisztaság őrzése.   
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Az intézmény struktúrája, fő célja: 

 

Célja: Az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű (szegény, testi- 

és/vagy lelki egészségkárosodott, fogyatékos) tanulók számára, a többségi 

társadalom tanulóival történő együttneveléssel, felkészítés önálló életvitelre, 

ezáltal a mind teljesebb társadalmi integráció biztosítása. 

 

Célunk, hogy az embert önmagában értéknek,- becsülendő értéknek – 

tekintse az egyén és a társadalom, függetlenül a szociális-, testi-, és/vagy lelki 

adottságaitól. Ehhez kívánjuk az életpálya kezdetén az oktatási – nevelési 

feltételeket biztosítani.  

Célunk hogy a többségi társadalom „más”-ság elfogadását a fiatal generációk 

szemléletének alakításával érjük el. Ezt kívánjuk megvalósítani a sérültek és az 

épek együttnevelésével, a segítő – elfogadó attitűd körültekintő, orvos, 

pszichológus, gyógypedagógus, lelkész és tanító, tanár közös menedzselésével.  

 

 

Intézményünk a Világ Világossága Alapítvány fenntartásában vállalja fel 

sajátos helyen, helyzetben, eszközökkel és attitűddel az igényeknek megfelelően 

gyermekek és fiatalok, egészségesek és sérültek, tehetségesek és segítségre 

szorulók, átlagosak és a „más”-sággal rendelkezők együtt nevelését-oktatását 

befogadó, integrációs intézményként. Azaz az ép intellektusú gyermekek (tanulók) 

csoportjaiba a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-oktatását. 3-24 éves 

korú diákok fogadását vállalja az óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképző 

iskola, speciális és készségfejlesztő speciális szakiskola, művészeti alapiskola. A 

kollégiumi részleg pedig mindazoknak biztosít szállást, akik a középiskolai 

tanulmányaik befejezéséig igényt tartanak rá. 

  

 

 

Eszközeink:  

 

 többségi iskola feltételrendszerei között történő integrált nevelés, 

 folyamatos orvos - egészségügyi, pedagógiai habilitáció, rehabilitáció 
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 sokoldalú oktatás, nevelés, képzés 

 sajátos nevelési igény maximális biztosítása, 

 tehetséggondozás 

  keresztény szemléletű, egymást segítő, empátiás nevelés 

 

 

 

Alaptevékenysége: Integrált nevelés, oktatás, képzés. A többségi iskolák 

tanulói nak oktatása mellett különös hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű, 

egészségkárosodott, fogyatékos tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítésére, 

sokrétű oktatására, nevelésére és képzésére a minél teljesebb önálló életvitel és az 

egyre tökéletesebb társadalmi integráció elérése céljából.  

Az együttnevelés kétoldali jótékony hatásának használata a többségi 

társadalom elfogadó attitűdjének kialakításához és a hátrányos helyzetű 

tanulócsoportok társadalmi integrációjának szociális-, egészségügyi- és oktatás-

nevelési alapfeltételeinek lokális megteremtésével! 

 

A vak, gyengénlátó, valamint egyéb szembeteg és más tartós sérüléssel 

(fogyatékosság) rendelkező, mozgássérült, halmozottan fogyatékos, vagy egyéb ( 

értelmi-, hallás sérülés), primer fogyatékossággal, vagy egyéb részképesség 

zavarral bíró 3-24 éves gyermekek és fiatalok általános és gyógypedagógiai 

nevelése, oktatása; a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelésben, oktatásban 

tartósan akadályozottak, hátrányos helyzetű tanulók oktatása, nevelése.  

Tehetséggondozás, életpálya modell kialakítása. 

 

Kollégiumban a 3-24 éves rászorulók; egészségesek, hátrányos helyzetűek és 

fogyatékosok integrált nevelése, oktatási felkészítése, a szabadidő hasznos 

eltöltése, externátusi nevelése ,  ellátása, önálló életvitelre tanítása, habilitációja, 

rehabilitációja.   

A pedagógiai - gyógypedagógiai munka oktatási,  szakmai tervezése, szervezése.  

 

A 0-6 éves korú megsegítésre szorulók orvosi, gyógypedagógiai, pszichológiai, konduktori 

fejlesztése, gondozása. A szülők megtanítása a helyes hozzáállásra, a folyamatosan 

szükséges részfeladatok végzésére. 

Korai fejlesztés biztosítása valamennyi rászoruló látás-, mozgás-, és/vagy értelmileg 

sérült csecsemőnek, kisdednek, kisgyermeknek/tanulónak születéstől 6-8 éves korig 
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ambuláns szolgáltatási jelleggel. A minél korábbi szakszerű foglalkozás, látásfejlesztés, 

mozgásterápia záloga a lehető legjobb eredmények elérésének, a minél tökéletesebb 

önálló életvitelnek, minél teljesebb társadalmi integrációnak. 

 

 

Kiegészítő tevékenysége: 

 

Az általános iskoláskorúak napközis foglalkozásának biztosítása, képesség 

kibontakoztató felkészítés, fejlesztő, felzárkóztató oktatás. Kulturális és egyéb 

szabadidős tevékenység, valamint a diáksport megszervezése. Mind a bejáró, mind 

a kollégiumban lakó tanulók részére az étkeztetés biztosítása. A tankönyv ellátás 

megszervezése.  

 

Oktató-nevelőmunkánk fő célja: a tanulók számára nyújtott, alapműveltség 

elsajátításához szükséges képzési anyag mellett az önálló/segítséggel történő 

életvezetéshez szükséges ismeretek megtanítása, a személyiségfejlesztő 

nevelőmunka által az életre felkészített, öntevékeny, nyitott, 

továbbtanulásra/szakmai alapelemek elsajátítására alkalmas fiatalok 

kibocsátása, felkészítés a társadalmi beilleszkedésre. 

 

Szakiskola szakmai programja 

 

A szakiskolában folyó szakmai képzés szerkezete: 

- 9.E évfolyam (előkészítő) 

- szakképző évfolyamok 

 rész-szakképesítést adó 9-10. évfolyam (számítógépes adatrögzítő, 
kertész, virágkötő, konyhai kisegítő, kerti munkás) 

 szakképesítést adó 9-12. évfolyam (népi kézműves – szőnyegszövő 
szakmairány) 

A 9.E évfolyam sikeres elvégzése után tanulóink szakképző évfolyamon folytatják 

tanulmányaikat. Azok a tanulók, akik nem tudnak bekapcsolódni a szakképzésbe, 

tanulmányaikat intézményünk készségfejlesztő iskolájában folytathatják. 

A 9.E évfolyamon szakiskolai tanterv alapján közismereti tárgyakat, idegen nyelvet, 

pályaorientációs és szakmai alapozó tantárgyakat tanítunk.  

 

Szakképzés 
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Intézményünk a látássérült, mozgásszervi fogyatékos, hallássérült, enyhén értelmi 

fogyatékos, középsúlyosan értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 

spektrumzavarral küzdő, a fejlődés egyéb zavarával küzdő, súlyos és halmozottan 

fogyatékos tanulók számára kidolgozott, és jóváhagyott központi program szerint végzi 

szakképző munkáját a gyakorlati oktatás túlsúlyával.  

Az OKJ-s vizsgával záródó szakképző évfolyamosok az utolsó évfolyam kivételével 

meghatározott óraszámú, kötelező nyári gyakorlatot teljesítenek.  

A 9. évfolyamosok a tanév második felében szintvizsgát tesznek. 

Az első szakképzés megszerzése után lehetőség van a Köznevelési Törvény szerinti 

feltételekkel másodszakmát tanulni.  
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1. NEVELÉSI PROGRAM 
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3.1. Intézményünk jövőképe 

 

Arra törekszünk, hogy intézményünk családias, gyermekközpontú, a 

szülők és a társadalom igényeit figyelembe vevő, barátságos, jó hangulatú 

intézmény legyen - ahová a diákok és a dolgozók is szívesen járnak. Olyan 

iskolát szeretnénk, mely képes alkalmazkodni a változó feltételekhez, s 

versenyképes. Szeretnénk kiszolgálni a regionális és az egyéb területről 

érkező igényeket. Igyekszünk olyan képzést biztosítani diákjaink számára 

mely, célratörően készíti fel őket az elkövetkezendő lehetőségeikre. Olyan 

intézményt szeretnénk, melyet elismernek környezetében, illetve országosan 

is, mely lehetőséget biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi 

beilleszkedésének megvalósulásához. 

 

3.2. Intézményünk küldetése 

 

Magas szintű oktató-nevelő tevékenységével lehetőséget biztosítson 

Baranya megye, Pécs város és igények szerinti más régió gyermekeinek, 

fiataljainak ahhoz, hogy óvodai nevelésben részesüljenek, színvonalasan 

tegyenek eleget tankötelezettségüknek, illetve szakmai képzettséget, érettségi 

vizsgát szerezhessenek, kollégiumi elhelyezési lehetőséget vegyenek igénybe. 

Célunk, hogy diákjaink - lehetőségeikhez mérten - autonóm személyiségként 

jussanak el a gyermekkortól a felnőttkor kezdetéig, továbbá rendelkezzenek 

azokkal a képességekkel, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy 

társadalmilag elismerjék őket. Legyenek képesek arra, hogy ismereteiket 

alkalmazzák, folyamatosan képezzék tovább önmagukat, tudjanak 

alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez. Jellemezze őket 

kreativitás, empátia. Intézményünkben az általános alapok fejlesztésén túl 

fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlődésük elősegítését, 

támogatását, egyidejűleg a lemaradó tanulási nehézségekkel küzdő 

gyermekek/tanulók felzárkóztatását. A tanulókat olyan ismeretek birtokába 

juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban, a 

lehetőségeikhez mért maximális autonómiában. Minőségpolitikánk 

megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag 

hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. Intézményvezetésünk 
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elkötelezett a már életbe léptetett minőségirányítási rendszer 

működtetésében, és biztosítja a hatékony működéshez szükséges 

feltételeket. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, 

melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a 

minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. 

Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése 

minden dolgozó személyes felelőssége. Minőségpolitikánk lehetővé teszi a 

környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk 

jövőjének záloga. 

 

Középtávú célunk: olyan ellátási, lakhatási infrastruktúra, a taneszköz 

feltételek és a módszertani kultúra további fejlesztése mellett olyan hatékony 

intézmény működtetése, amely megfelel a korszerű követelményeknek, 

elvárásoknak. 

 

Célunk egy olyan intézmény, amely: 

 Kedvet és lelkesedést ébreszt a tanulás iránt 

 Kifejleszti a tanulás megtanulásának képességét 

 Fokozza a szellemi kíváncsiságot 

 Személyes autonómiát teremt· 

 

Intézményünkben az jelenti a minőséget, ha tanulóinkkal: 

 Megszerettetjük a tanulást, az intellektuális aktivitást 

 Az ismeretszerzéshez fűződő pozitív viszonyt alakítunk ki és 

fejlesztünk 

 Fejlesztjük a környezetért érzett felelősség érzését 

 Ha tanulóink fontosnak tartják a testi-lelki egészséget 

 Az önismeretet, 

 Ha a mindennapos tevékenységeket lehetőségeikhez mérten 

maximálisan elsajátítják, 

 Ha a másokkal való együttműködés normáinak betartását 

megtapasztalják, alkalmazzák a gyakorlati életben is. 

 

 

 

Kollégiumunk stratégiai célja: munkánk során folyamatosan alapozzunk 
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a kollégium hagyományaira, a társadalmi, megrendelői, felhasználói 

(partneri) igényekre, a régió közoktatási, iskolai, művelődési 

kapcsolatrendszerre, programelemekre. 

Kollégiumunkat olyan intézményként szeretnénk működtetni, ahová 

,,hazamegy” a tanuló az iskola után, családias a hangulata. Szigorúan 

követel, tudja értékelni a teljesítményt,(nevelő) következetessége szeretettel 

párosul. Igyekszik többlet lehetőséget biztosítani a tudás gyarapításához, az 

egyéni fejlődéshez. Amely tudás-, képesség szervezési-, fejlesztési 

alkalmakkal, kapcsolatteremtési, kapcsolatépítési, önmegismerési 

lehetőségekkel teli. Itt sajátítják el a diákok az érdekkifejeződés,- 

érvényesítés demokratikus normáit, technikáit, a megértés és szolidaritás, a 

másság elfogadásának alapértékeit. 

A minőség egy kollégium esetében komplex fogalom, melynek elsődleges 

elemeit a társadalmi környezet igényeit kielégítő szolgáltatási folyamatok 

“output” oldali kvalitatív jellemzői, illetve az általuk kiváltott “fogyasztói” 

elégedettség jelentik. Konkrétabban az intézmény alaptevékenységének a 

következő területeken kell kiváltania a közvetlen működési környezet 

megelégedettségét: 

 

 A gyermeknek/fiatalnak megfelelő 

ismeretekkel/szakképzettséggel kell rendelkeznie és ennek 

megszerzésében a kollégiumnak - mint a tanuláshoz szükséges 

hátteret biztosító intézménynek - jelentős szerep jut. 

 A szocializáció olyan fokát kell elérni, amely lehetővé teszi a 

zökkenőmentes társadalmi beilleszkedést. 

 El kell azt érni, hogy a fiatal életvitelének kialakításában 

morálisan értékes mintákat próbáljon meg követni. 

 Legyen alkalmazkodóképes és toleráns. 

 Szenteljen figyelmet a saját egészségére. 

 Legyen aktív, kezdeményező és lehetőségeihez mérten tevékeny 

tagja a társadalomnak. 

 Legyen becsületes. 

 

E jellemzők kialakításában hatékony eszköznek számít az intézmény 

minőségirányítási rendszere, amely nem csak a jelzett kvalitást deklarálja, 

hanem szabályozza a minőségi célok elérését biztosító folyamatokat is. 
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a. Intézményünk alapelvei, értékei, céljai 

 

 Szakmai tudás 

 Gyermekszeretet 

 Munkafegyelem 

 Együttműködés, partnerközpontúság 

 Környezetesztétika 

 Hagyománytisztelet 

 A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, fiatalokkal való foglalkozás 

 

3.3.1. Alapelveink: 

 

 Iskolánkban a tanulók számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget 

képességeik szerint és szociális értelemben egyaránt.  

 Folyamatos egyéni és intézményi önfejlesztéssel felkészülünk arra, hogy 

a nevelési – oktatási folyamat mind több területe megfeleljen a 

minőségügyi elvárásoknak.  

 Mindennapi munkánk során figyelembe vesszük a tanulók egyéni- és 

életkori sajátosságait.  

 A tanulói tevékenység értékelése a következetességen, az egyéni 

fejlődési ütem figyelembevételén alapul..  

 

3.3.2. Célok 

 

A.) Célunk olyan iskola megteremtése, amely valamennyi óvodás, általános iskolás 

és középfokú oktatásban résztvevő gyermek/fiatal számára vonzó 

 

Teljesítési mutatók  

 

 Egyéni bánásmód 

 Közösséghez tartozás érzése 

 Együttműködés (pedagógus-diák, pedagógus-pedagógus, diák-diák 

 

Sikerkritériumok 
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 Osztályfőnöki mérések 

 Klímavizsgálatok 

 A cél teljesítésével akkor vagyunk elégedettek, ha:  

 Az iskolahasználók körében végzett vizsgálatok elégedettségi mutatói az 

előző év eredményeihez képest nem csökkennek.  

 

B.) Célunk színvonalas alapoktatás biztosítása. 

 

 Képességek szerinti differenciálás (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

 Szilárd, továbbépíthető alapismeretek, alkalmazható tudás 

 Kommunikáció (anyanyelvi, idegen nyelvi) 

 Kreativitás, aktivitás 

 Sokrétű tevékenységrendszer, sikeres tanulási helyzetek  

 

Teljesítési mutatók  

 

 Óralátogatások tapasztalatai 

 Tantárgyi- és osztályátlagok 

 Tantárgyi mérések (külső és belső) 

 Versenyeredmények 

 Középiskolai felvételi eredmények 

 

Sikerkritériumok 

 

 Az osztályok ill. az iskola átlaga nem rosszabb a megelőző 5 év átlagánál 

 A tantárgyi mérések eredménye megfelel az országos standardnak 

 A versenyeken induló tanulóink száma egyre több. 

 

C.) Célunk a szilárd emberi- és erkölcsi tartás megalapozása. 

 

 Közösségfejlesztés 

 Együttélés 

 Viselkedéskultúra,  

 Tolerancia, másság elfogadása 

 Együttműködés 

 Egyéni és közösségi érdek összehangolása (demokráciatechnikák)  
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Teljesítési mutatók  

 

 Osztályfőnöki munkaközösségek mérései 

 Szociometriai vizsgálatok 

 Nevelés-lélektani mérések - a tanulók viselkedéskultúrája közelít az 

elfogadott társadalmi normához, az előző évek tapasztalataihoz képest 

javuló tendenciát mutat.  

 

Sikerkritériumok 

 

 Tanulóink képesek egyéni érdekeiket a közösség érdekeinek 

alárendelni. 

 

 

D.) Célunk, hogy a tanulók felismerjék a testi-lelki egészség fontosságát 

 

 Egészséget befolyásoló tényezők felismerése a gyakorlati alkalmazás 

lehetősége 

 Mentális készségek fejlesztése. 

 Sportszakkörök, tömegsport 

 Egészség és környezetvédelem kapcsolata.  

 Prevenció (szociálpedagógus)  

 

Teljesítési mutatók  

 

 Mentálhigiénés vizsgálatok eredményei 

 A sportszakkör és tömegsport foglalkozások látogatottsága 

 

 

Sikerkritériumok 

 

 A hiányzási statisztika javul 

 A sportfoglalkozások látogatottsága nem csökken (legalább az 

összlétszám 1/3-a)  

 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók száma csökken. 
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E.) Célunk, hogy tanulóink nyitottak legyenek a művészetek iránt, igényükké váljon 

az esztétikus környezet megteremtése és megtartása.  

 

 Egy-egy művészeti terület aktív művelése 

 Jó ízlés, esztétikai érzék kialakítása. 

 A tiszta, rendezett környezet iránti igény kialakítása. 

 

 

Teljesítési mutatók  

 

 A művészeti alapiskolákba jelentkezők száma. 

 Képzőművészeti témájú kiállítások a kerámia tanszak munkáiból 

 

Sikerkritériumok 

 

 A művészeti alapiskolába beiratkozók száma nő. 

 Művészeti témájú pályázatokon sikeresen szerepelünk. 

 Kulturális rendezvényeink látogatottsága a hagyományoknak 

megfelelően alakul. 

 Iskolánk környezetének rendezettsége, tisztasága nem romlik. 

 

F.) Célunk a nemzeti- és helyi hagyományok őrzése, ápolása.  

 

 Vetélkedők, versenyek, pályázatok szervezése. 

 Testvériskolai kapcsolatok kialakítása határon innen és túl. 

 

Teljesítési mutatók  

 

 Az iskolai ünnepségek színvonala, látogatottsága javul. 

 Helytörténeti vetélkedők eredményei.  

 

Sikerkritériumok 

 

 Az iskolai ünnepségek látogatottsága nem csökken. 

 A helytörténeti vetélkedőn résztvevők száma és e témában szerzett 
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ismertük nő.  
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b. Az iskola feladat és tevékenységrendszere 

 

 

3.4.1. Fő célok: 

 

a.) Célunk olyan iskola megteremtése, amely valamennyi óvodás, általános iskolás 

és középfokú oktatásban résztvevő gyermek/fiatal számára vonzó (egyéni 

bánásmód, közösséghez tartozás, együttműködés) 

 

A célok elérését szolgáló legfontosabb feladataink és tevékenységeink: 

 

 Siker élményét nyújtó tanórai foglalkozások 

 Széles választási lehetőségek és kínálat a tanórán kívül 

 Versenyek szervezése  

 Rendezvények szervezése 

 Közösségi programok  

 Tehetséggondozás 

 Fejlesztő pedagógia 

 Korrepetálás  

 (Re)habilitációs foglalkozások 

 Felzárkóztatás 

  Könyvtárhasználat 

 Középiskolai előkészítő 

 Szabadidős programok 

 Az iskolai környezet biztonságát fokozó tevékenység (ügyeleti rend)  

 Komfortérzést fokozó fejlesztések  

 Tanulói önkormányzat, önkiszolgálás 

 Logopédia 

 Szakkörök 

 

b.) Célunk a színvonalas, élményszerű a személyiséget egészében fejlesztő alap-, 

középfokú- és felnőttoktatás biztosítása (differenciált alapismeretek, kommunikáció, 

kreativitás, sikeres tanulási helyzetek) 

 

A célok elérését szolgáló legfontosabb feladataink és tevékenységeink: 
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 A pedagógiai munka színvonalának megőrzése és fejlesztése 

 A tanítási órák hatékonyságának biztosítása (motiváló munkamódszer 

- differenciálás – kooperatív tanulás - érdekes tananyag közvetítés - 

tanulói munkáltatás) 

 Szakkörök, verseny- és továbbtanulási felkészítő foglalkozások 

szervezése, háziversenyek rendezése 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése - oktatása 

 Informatika oktatást biztosítunk – speciális kiegészítők használatával 

is (pl. látássérültek számára) 

 Tárgyi feltételek folyamatos javítása fenntartói és pályázati úton 

 Könyvtárfejlesztés, könyvtárban tartott szaktárgyi órák, tanulói 

gyűjtőmunka, vetélkedők) 

 Életszerű körülmények biztosítása a tankert, tankonyha és egyéb 

életviteli órák alkalmával 

 Valós élet-, és munkahelyzetek (pl. posta, piac) megismerése és 

gyakorlása 

 

c.) Célunk a szilárd emberi és erkölcsi tartás megalapozása (közösségfejlesztés, 

együttélés, viselkedéskultúra, tolerancia, másság elfogadása, együttműködés) 

 

A célok elérését szolgáló legfontosabb feladataink, legjelentősebb tevékenységeink: 

 

 A tanítási órák és a tanórán kívüli tevékenységek minden nevelési 

helyzetét kihasználjuk a cél elérése érdekében  

 A közösségek rendezvényeinek szervezését segítjük, irányítjuk, de 

támogatjuk a tanulók önálló kezdeményezését és aktiváljuk őket a 

megvalósításban.  

 Helyzetgyakorlatokban, szituációs játékokban gyakoroltatjuk a 

közösségi szokásokat. normákat, fejlesztjük a vitakultúrát. 

 Osztályfőnöki órán rendszeresen beszámoltatjuk a heteseket, 

ügyeleteseket az osztályban történt heti eseményekről, bevonjuk őket a 

magatartás és szorgalom értékelésében (Házirend, osztályszabályok 

betartása) 

 Dicséretek és büntetések az iskolarádióban és a dicsőségtáblákon 

hallhatók, olvashatók. 

 A beilleszkedést segítő, közösségformáló szabadidős foglalkozásokat, 
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összejöveteleket szerveznek az osztályfőnökök osztályszinten.  

 

d.) Célunk, hogy a tanulóink felismerjék a testi-lelki egészség fontosságát 

(Egészségbefolyásoló tényezők, gyakorlati alkalmazás lehetőségei, mentális 

készségek fejlesztése, sport, mozgás, egészség-, környezetvédelem, prevenció) 

 

A célok elérését szolgáló legfontosabb feladataink, legjelentősebb tevékenységeink: 

 

 Lehetőséget teremtünk a sportolásra és mozgásra a testnevelési órákon 

kívül is (sportszakkörök, környezeti séták, kirándulás, játékos 

versenyek, iskolai bajnokságok, mozgásos programok,). 

 Feladatunk, hogy a fizikai aktivitás a tanulók életformájának része 

legyen – egyéni képességeikhez igazítva 

 A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése az életkorhoz és 

az egyéni adottságokhoz igazodjon. 

 Baleset, káros szenvedélyek megelőzése, testi higiénia témaköreinek 

feldolgozása az osztályfőnökök alapvető feladata osztályfőnöki órák 

keretében.  

 Egészséges táplálkozási szokások gyakorlati bemutatása az életvitel 

tantárgy keretében valósul meg, ahol a modern konyhatechnikát is 

elsajátítják.  

 

e.) Célunk, hogy tanulóink nyitottak legyenek a művészetek iránt, igényükké váljon 

az esztétikus környezet megteremtése és megtartása. (zene, iparművészet, dráma, 

esztétikai érzék, tiszta, rendezett környezet iránti igény) 

 

A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatunk, legjelentősebb tevékenységeink: 

 

 Az osztályok hagyomány szerint az intézmény kertjének egy-egy külön 

területét rendszeresen gondozzák, védnökséget vállalnak a tantermeik, 

kollégiumi szobáik rendjéért (diákönkormányzat rendszeres 

ellenőrzése, értékelése) 

 Kívánatos, hogy a tantermek dekorációja, szemléltető képanyaga 

esztétikus és áttekinthető legyen, melyet a tanulók is ápolnak, 

gondoznak. 

 Az iskola épületeiben az ünnepköröknek megfelelő hagyományápoló 
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dekorációt készítünk, melyhez a tanulók tanórai és szakköri munkáit 

is felhasználjuk.  

 

f.) Célunk a nemzeti és helyi hagyományok őrzése, ápolása. (ünnepségek, 

rendezvények, vetélkedők) 

 

A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatunk, legjelentősebb tevékenységeink: 

 

 A lakóhelyünk szeretetének, a táj ismeretének (tanulmányi séták, 

városunk nevezetességei, műemlékei) fejlesztése. 

 Tanulmányi kirándulások a környéken (gyalogtúrák, 

akadályversenyek)  

 A település és az iskola kapcsolatának elmélyítése 

 Külső kapcsolatok ápolása  

 Iskolatörténeti hagyományok feelevenítése. 

 Az iskolai rendezvények hagyományai  

 Egészségneveléssel kapcsolatos tevékenységek  

 Ünnepélyek, megemlékezések  

 Tanulóközösség (DÖK) szervezete, hagyománya  
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3.5. Az iskola személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai 

 

3.5.1 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Az iskola célja - többek között - a személyiségfejlesztés 

 

 Legyen magabiztos, de ha bizonytalan, ösztönözzük arra, hogy bízzon 

önmagában. 

 Legyen nyitott, de ha zárkózott, igyekszünk kinyitni.  

 Legyen barátkozó természetű, de ha magányos, segítjük abban, hogy 

társat találjon. 

 Legyen együttműködő, de ne legyen konformista. 

 Legyen szófogadó, de csak akkor, ha értelmes dolgokban kell szót 

fogadnia. 

 Legyen kedves, de ha morcos, szeretettel közeledünk hozzá.  

 Legyen életrevaló, de ha csöndes, igyekszünk bátorítani.  

 Legyen toleráns, de legyenek saját elképzelései. 

 Legyen nyitott a „szépre”, de ha mégsem, megpróbáljuk együtt 

felismerni.  

 Legyen igénye a tiszta, rendezett környezetre, de tegyen is ezért.  

 Legyen kreatív, de ha nem az, keresünk benne más értékeket.  

 Legyen szorgalmas, de ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne.  

 Legyen ambiciózus, de ne legyen törtető. 

 Legyen aktív, de hagyjon másokat is érvényesülni.  

 

3.5.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

3.5.2.1. Javaslat sétákra, kirándulásokra 

 

A szűkebb és tágabb környezethez, hazához való kötődés érzését a magyar és 

a környezetismeret tantárgy tanításának óráin, másrészt a séták és kirándulások 

alkalmával alakítjuk ki tanulóinkban. Feladatunk, hogy lehetőleg minden 

gyermeket vigyünk el a kirándulásra.  

A nemzet, a haza és a szűkebb közösség hagyományainak megismerésére, 

ápolására és megbecsülésére nagy gondot fordítunk. Egy - vagy többnapos 

kirándulások keretében ismerkedünk meg hazánk tájaival, történelmi 
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nevezetességeivel, fővárosunkkal (erdei iskola-program is). A programba színház 

és/vagy múzeumlátogatást is tervezünk. Ezeknek az együttléteknek erős 

összetartó, közösségformáló ereje van, az osztályfőnök, kollégiumi nevelő pedig 

más szituációban szerezhet ismereteket a rábízott közösségről. A gyermekeket is 

bevonjuk az előkészítő, megismerő és értékelő munkába:  

 

 Szervezési feladatokat kapnak, 

 A könyvtárban előzetes kutatómunkát végeznek, 

 Megfigyelési szempontok, speciális feladatlapok segítik őket a 

kirándulásokon az információk feldolgozásában,  

 Visszatérve értékelik az élményt, a munkát, a közösséget és tagjait (rajz, 

fogalmazás, beszámoló, stb.)  

 

3.5.2.2. Az iskolai hagyományok rendszere 

 

A valahová tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a 

hagyományok közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő. Munkánk 

során tudatosan támaszkodunk a nevelőtestület és a tanulóközösség véleményére, 

javaslataira, valamint az iskolafenntartói elképzelésekre.  

Célunk olyan egyéni arculat megteremtése, amely megkülönböztet bennünket 

más iskoláktól.  

 

3.5.2.2.1. Szervezeti hagyományok 

 

Intézményünk pedagógiai tevékenységének szerves részét képezik a 

nevelőtestület, tanulóközösség által létrehozott szervezetek.  

 

3.5.2.2.2. A tanulóközösség szervezetei  

 

A diákönkormányzat az 5-8. valamint a középiskolai évfolyamokon működik. 

Munkáját egy patronáló tanár segíti.  

A diákönkormányzati munka sikeres megvalósításában az osztályfőnöki órák 

szerepe is jelentős:  

 

 Tájékoztatás a végzett és felmerülő feladatokról 

 A szervezetnek intézett kérdések, kérések 
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 Feladatvállalások, ezek eredményességének értékelése, jutalmazása 

 Beszámoló a Diákönkormányzat tanács havi üléséről.  

 

Ezeket az érdeklődők az iskola épületeiben kifüggesztett hirdető és 

dicsőségtáblákon figyelemmel kísérhetik.  

 

 

3.5.2.2.3. Iskolatörténeti hagyományok 

 

Célunk megőrizni és megörökíteni az iskola tanulói és pedagógusai által 

létrehozott értékeket: 

 

 Jubileumi kiadványok megjelentetése 

 Publikációk a helyi és megyei lapokban 

 Kiállítások szervezése 

 

3.5.2.2.4. Külső kapcsolataink 

 

Kölcsönösen segítjük egymás oktató-nevelő munkáját és képző tevékenységét: 

 

 A városi óvodákkal, általános és középiskolákkal 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatási intézményeivel 

 

A nemzetközi kapcsolatok ápolása is fontos feladat számunkra:  

 

 Ausztria  

 Németország 

 USA  

 Románia  

 Hollandia 

 

3.5.2.2.5. Az iskolai környezet alakításának hagyományai 

 

Az iskolai környezet esztétikus alakítása az ízlésnevelés nélkülözhetetlen része. 

Meg kell küzdeni azokkal a rossz hatásokkal, melyeket a tanulók korábbi 

környezetükből hozhatnak, amelyek az embert nap mint nap érik.  
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Az osztály- és szaktantermek esetében igyekszünk megteremteni, hogy 

igazodjanak az életkori sajátosságokhoz, egészségügyi és esztétikai szempontból 

egyaránt megfelelő berendezési tárgyakkal illeszkedjenek az iskola egészéhez. 

Dekorációik a tantárgyak az iskolai élet, a gyerekeket körülvevő világ sajátosságait 

közvetítik. A tantermek gondozói az osztályfőnök, a szaktanárok irányításával a 

gyerekek.  

A folyosók világa egy egységes arculat kialakítását követi. Falaira keretezett 

dekorációs anyagok, - elsősorban tanulói munkák – kerülnek.  

Az épületek zsibongói követik a folyosó színbeli és formai világát. Folyamatosan 

gazdagodik felszereltsége a természetes és újrahasznosított anyagok 

felhasználásával (kerámia, fa- és újrahasznosított műanyag alapanyagú padok, 

virágtartók, növények). Az évszakoknak és ünnepeknek megfelelően folyamatos 

kiállítások láthatók a gyermekek munkáiból.  

A kertben a fák, bokrok, a virágok jobb levegőt és árnyékot biztosítanak. 

Minden tavasszal virágokat ültetünk.  
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3.6. Egészségnevelési és egészségfejlesztési program 

 

3.6.1. Jövőkép 

 

Az egészségnevelés célja, hogy a tanuló képes legyen objektíven felmérni saját 

egészségi állapotát, ismerje az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit.  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az 

egészségfejlesztő iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy 

az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen.  

Az iskola vállalja, hogy jövőképként célul tűzze ki az egészségfejlesztő iskola 

ismérveinek megvalósulását:  

 

 Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a 

tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az 

eredményes tanulást.  

 Együttműködést alakít ki az egészségügyi, pedagógiai, gyermekvédelmi 

szakemberek, szülők, diákok között annak érdekében, hogy az iskola 

egészséges környezet legyen.  

 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatást biztosít, ezzel párhuzamosan együttműködik a helyi 

közösség szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola 

személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt 

jelentőséget biztosít az egészséges étkezésnek, testedzésnek és a 

szabadidő hasznos eltöltésének. Teret ad lelki egészségfejlesztést és a 

tanácsadást biztosító programoknak.  

 Olyan oktatási – nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a 

pedagógusok és a tanulók jólétét és biztonságát, többféle lehetőséget 

biztosít a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, 

támogatja az egyéni előrejutást.  

 Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a 

családoknak, valamint a helyi közösség tagjainak egészségük 

megőrzését; együttműködik a helyi közösség vezetőivel, hogy 

elősegítsék az egészség fejlesztését.  

 

3.6.2. Helyi céljaink: 
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 Az egészség helyes értelmezése, önmagunkkal szembeni felelősségérzet 

kialakítása.  

 Helyes viselkedésmódok elsajátítása.  

 Egészségvédő szokásrend kialakítása, különös tekintettel a sajátos 

igényekre.  

 Tudatosuljon a helyes önismeret, a helyes önértékelés fontossága az 

egyéni döntések meghozatalában.  

 A szellemi és a fizikai terhelés egyensúlyának fontossága.  

 

3.6.3. Konkrét céljaink:  

 

1-4. osztály 

Ismerje meg saját testét, annak működését életkorának megfelelően. Tudjon 

önállóan mosakodni. Ismerje és tartsa be a helyes fogmosás szabályait. Tartson 

rendet szűkebb és tágabb környezetében. Vállaljon felelősi teendőket. Legyen 

állandó munkája otthon. Óvja környezete tisztaságát. Figyeljünk a helyes 

testtartásra írás, olvasás közben. Minden nap csak a szükséges felszerelést hozza 

magával, ne cipeljen felesleges holmikat.  

Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok, szülők, napközis- ill. kollégiumi nevelők 

 

5-6. osztály 

Erősíteni kell a testápolást, azon belül a tisztálkodást, bőrápolást, haj, kéz, 

körömápolást. A kislányokat fel kell készíteni a menstruációra, az ezzel járó 

viselkedésre, tisztálkodásra. Itt bevonhatók a biológiát, egészségnevelést oktató 

pedagógusok előadások tartásával. Időjárásnak megfelelő öltözködjön, ismerje a 

réteges öltözködést. Minden nap tiszta fehérneműt hordjon. Ismerje az egyensúlyt 

alvás – pihenés – aktivitás között.  

Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok, szülők, napközis- ill. kollégiumi nevelők 

 

7-12. osztály 

Tudatosuljanak a testápolás alapvető szabályai, tisztálkodási eszközök tudatos 

használata. Ismerjék meg testük felépítését, nemi szerveik felépítését, helyes 

tisztántartását. Legyen fogalmuk a fogamzásgátlásról, a menstruáció és a szexuális 

élet higiéniájáról. Ismerjék a dohányzás káros hatásait az egészségre. Kapjanak 

drogfelvilágosítást külső szakértő bevonásával.  

Felelős: osztályfőnökök, szülők, nevelők, iskolaorvos, külső szakértő.  
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3.6.4. A programok színterei:  

 

 Osztályfőnöki órák.  

 Beszámolók, előadások. Külső szakemberek- , szakértők, a rendőrség 

szakembereinek bevonásával.  

 Egészségnevelési nap  

 Szakkörök, délutáni foglalkozások. Alkalmasak a délutánok, a 

szokások kialakítására  

 Osztálydélutánok, iskolai ünnepségek. Szokásrend, helyes viselkedés.  

 Szülői értekezletek. Szülők felvilágosításán keresztül hatás a 

gyerekekre is.  

 

Minden évfolyamon több, legalább 6 osztályfőnöki órát szentel évente ezekre a 

feladatokra, ami hasznosnak bizonyul, mert élethelyzetekben tárja fel a 

problémákat.  

 

3.6.5. Amire a jövőben figyelni szeretnénk: 

 

 Hagyományteremtés az új szervezeti felépítésnek megfelelően 

 Menzai étrend kialakítása. Véleménynyilvánítás, próbaétrend 

összeállítása.  

 A kert és udvar folyamatos tisztán tartása  

 Tisztálkodás – főleg a felsőbb évfolyamokon – rendszeres, kézmosás, 

zuhanyozás, fogmosás (kollégium) 

 A káros szenvedélyek elleni határozottabb fellépés 
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3.7. Környezeti nevelési program 
 

3.7.1. Alapok 

 

3.7.1.2. Helyzetkép 

 

 

Az 1990 óta működő jogelőd intézmények Dél-Dunántúlon, Pécsett, Mecsek-

nyugaton, gyönyörű környezetben, jó levegőjű területen található. Telkünkön 

természetvédelmi értéknek számít egy mogyorófa, illetve itt található egy olyan 

kert, mely illatanyagával, növényeivel egyedülálló Magyarországon - elsősorban 

a látássérült személyek számára alakították ki - gyógy- és dísznövények 

egyaránt megtalálhatóak a területen. A kertet szökőkút teszi hangulatosabbá - 

segítve ezzel is vak diákjaink tájékozódását. Az udvaron padok teszik lehetővé a 

pihenést, esetenként a szabadban megtartott órák lebonyolítását. Az illatkert 

habilitációs és rehabilitációs célokra egyaránt felhasználható. Az udvari 

játszótér a gyermekek mozgásfejlesztése, az önállóbb, biztosabb mozgáskultúra 

kialakítása szempontjából jelentős fajátékokból áll. Az intézmény épületei 

akadálymentesítettek majdnem minden területen. Működtetünk 

gyógynövényszakkört, a tanórák anyagához kapcsolódóan a kert gondozása, 

ápolása is megvalósul. A Madarak, fák napját a természetben töltik diákjaink - 

ahol új ismeretek birtokába jutnak, illetve alkalmazhatják a környezeti nevelés 

során szerzett ismereteiket. Munkánkban szükség van a vezetőség és a kollégák 

szoros együttműködésére. 

A termek, folyósók, szobák díszítésére nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk - 

elsősorban növényekkel történő díszítés a feladat. A gyermekek munkái 

tárolókban bemutathatóak (alkotások, tábori fényképek, stb.). Az iskola 

technikai felszereltsége minden igényt kielégítő - gyakoribb használatukat kell 

lehetővé tenni!  

Az étkeztetés korszerű teremben zajlik - külső helyszínről működtetik a 

menzát - az üzemeltetővel folyamatosan kell tartani a kapcsolatot annak 

érdekében, hogy megfelelő tisztaság uralkodjon a kiszolgáló, melegen-tartó 

helyiségben. 

 

 

3.7.1.3. Erőforrások 
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1. Személyi:  

 

A) Belső: tanárok, diákok, adminisztrációs - és technikai dolgozók, 

iskolapszichológus, szabadidő szervező 

 

Pedagógusok: programok szervezése, lebonyolítása, dekoráció 

Diákok: tantermek, zöld területek rendezése, hulladékgyűjtés, kultúrált 

magatartás 

Adminisztrációs- és technikai dolgozók: felesleges papírhasználat csökkentése, 

szelektív gyűjtés segítése, programok segítése, környezetvarát tisztítószerek 

használata 

Iskolapszichológus: felmérések végzése, tájékoztatás 

Szabadidő-szervező: koordinátori szerep, pályázatfigyelés, versenykiírások 

 

B) Külső: fenntartó, környezeti neveléssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek, 

hivatalos szervek 

Fenntartó: profil és költségvetés meghatározása - fontos a környezeti nevelési 

program megvalósítása szempontjából - kötelező finanszírozáson túli támogatás 

elnyerése 

Környezeti neveléssel foglalkozó intzémények: intézménylátogatások: múzeumok, 

állatkert, nemzeti parkok. 

Civil szervezetek: szakmai ismeretek, programok - továbblépzéseken való részvétel 

Hivatalos szervek: javaslataikra, véleményükre építünk az ellenőrzések során 

  

 

2. Anyagi 

 

A) Saját erőforrások: költségvetés - az éves normatívából tanulónként 500,- Ft, 

melynek fele - rászorultsági alapon - belépőkre, utazási költségekre fordítható. Az 

összeg másik fele a környezeti nevelési munkához szükséges kisebb eszköz- és 

szakkönyvásárlásra, környezeti témájú versenyek lebonyolítéására, jutalmazásra 

fordítható.  

Az iskolai költségvetésből felújítási munkálatok finanszírozása oly módon 

történjen, hogy a munkálatok során környezetbarát és kultúrált környezet 

teremtődjön. 
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B) Külső erősforrások: Fenntartó - tanulónkénti támogatást nyújthat. Saját bevétel: 

szakképzési támogatás - továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel. 

Pályázatok: pályázatfigyelő - az elnyert összeget teljes egészében arra kell fordítani, 

amire a kiírás szólt! 

 

 
3.7.2. Alapelvek, célok 

 

3.7.2.1. Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 

 

3.7.2.1.1. Általános célok, értékek a környezeti nevelésben 

 

 

 Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező 

értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő 

létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt 

 A Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés 

 A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

 A testi-lelki egészség megőrzése  

 

 

3.7.2.1.2. Az iskola hitvallása 

 

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A 

természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi 

életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-

környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére.  

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket és 

programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet-és egészségtudatos 

magatartását is fejleszteni kívánjuk. 

 

 

3.7.2.1.3. Hosszú távú pedagógiai célok 

 

 Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, 

értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása 
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 Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

 Rendszerszemléletre nevelés 

 Holisztikus szemléletmód kialakítása 

 Fenntarthatóságra nevelés  

 A környezetetika hatékony fejlesztése 

 Érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

 Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

 Tolerancia kialakítása 

 A környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

 Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

 Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 Az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 

 Ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek 

lesznek megelőzni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni 

azok súlyosságát. 

 Helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések  

 Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

 Globális összefüggések megértése 

 Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák 

kialakítása  

 Az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra, 

tevékenységre történő aktivizálás 

 A családi életre nevelés fejlesztése 

 Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

 A tanulók sérüléséből adódó következmények ismerete, további 

kihatásaik prevenciója 

 

Kulcsszavak: szeretet, tisztelet, megbecsülés, harmónia, mértékletesség, 

takarékosság, esztétika, “a kicsi szép”, empátia, segítőkészség, tolerancia, 

együttműködés, kölcsönhatás, felelősség, ökológiai fenntarthatóság, mérték és 

mértéktartás, öröm, vidámság, globális gondolkodás, lokális cselekvés, holisztikus 

világszemlélet, szelídség 

 

 

3.7.2.2. Konkrét célok és feladatok 
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 Természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

 Egészségnevelési program elkészítése 

 Helyi értékek és problémák feltérképezése 

 Helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, fa- és egyéb 

növények ültetése, konyhakerti növények/gyógynövények termesztése, 

madárvédelem, örökbefogadott növények ápolása, hulladékgyűjtés, 

iskolai büfé zöldítése, energiatakarékosság, helyi védettség stb.) 

 Lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)  

 Hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 

 Azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

 A szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció 

fejlesztése 

 Legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek - testük, érzékszerveik 

ápolása, megismerése 

 Az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevőinek 

megismertetése 

 Mindennapi testedzés 

 Testnevelésórák, gyógytestnevelés 

 Napközis szabadidő, óraközi szünetek, uszodai programok, egyéb 

városi, testvérintézményi programok, mint lehetőség  
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Az iskola 

elhelyezkedé-séből 

adódó jellemzők 

Célok Tevékenység, feladat 

(a még megvalósítandók, ill. a folyamatos 

tevékenységek kiemelése) 

Nagy forgalom, 

veszélyes 

útkereszteződés 

Közlekedési 

biztonság növelése 

  

- átkelőhely kijelölésének kérvényezése 

- a fehér bottal való közlekedés tanítása 

- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása 

Légszennyezés Csökkentés - az iskolakertben  a növények gondozása, pótlása 

- gyomtalanítás, parlagfű-irtás 

- tantermekben légtisztítók 

Szemét és 

kutyapiszok 

Tiszta, egészséges 

környezet 

- szeméttárolók sűrítése 

- szelektív hulladékgyűjtés, (papír, fémdoboz, 

szárazelem)   

 - felvilágosító előadások az egészségkárosító 

anyagokról és a fertőzési veszélyekről 

- utak sózása helyett ásványi őrlemény használata 

Kevés játszótér A gyerekek 

mozgásigényének 

kielégítése 

- újabb játszóterek  

- az iskolai játszótér felszerelésének bővítése, 

homokozó kialakítása 

Óvodai, iskola, 

kollégiumi belső 

terek  

Tiszta, meghitt 

környezet 

- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, 

élősarkok, akvárium, madarak, a mellék-

helyiségekben szappan, WC papír 

- portalanítás (atkák-allergia) 

- gyakori szellőztetés (beltéri szennyezőanyagok: 

formaldehid, szén-dioxid) 

- lábtörlők alkalmazása 

Energia-

felhasználás 

Takarékos fűtés - a kazán szabályozása 

- nyílászárók javítása     

Világítás Egészséges, 

takarékos 

- energiatakarékos izzók használata 

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz, 

vízfogyasztás 

csökkentése 

- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása, a 

klórozott szénhidrogéneket kiszűrő víztisztítók 

alkalmazása 

Csatorna A csatorna 

karbantartása  

- biológiai lebontók alkalmazása 

- környezetbarát takarítószerek alkalmazása 

Iskolakert Tanítás, pihenés, - növények gondozása, pótlása, önelzáró csapok, 
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felüdülés helye 

legyen   

fajátékok, (gyógy)növények, madáretetők, 

madárodúk kihelyezése, gondozása 

Udvar Biztonságos aljzat -  a csúszós, hiányos utak felújítása 

Az iskola 

eszközellátott-sága 

A tanítás-nevelés 

élmény-

központúságának 

növelése, az 

esztétikai érzék 

fejlesztése – 

egészséges 

személyiség 

- a tantermekben írásvetítő, TV, video és 

számítógép 

- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltető-

anyagok 

- digitális fényképezőgép, gáztűzhelyek, konyhai 

eszközök, ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár, 

médiatár  

 
 
3.7.3. A környezeti nevelés színterei 

 

3.7.3.1. Tanórai keretek 

 

A tantárgyakba beépítve ·(kiemelten: egészségtan modul), osztályfőnöki órákon 

környezet-és egészségvédelmi témák, testnevelés) - hozzárendeljük az adott 

témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kapnak 

a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások. Módszereink interaktívak, de 

jelentős szerepe lehet az önálló ismeretszerzésnek is. A cselekvésbe ágyazott 

ismeretszerzésen túl előtérbe helyezzük az élményszerű tanítási lehetőségeket: 

audiovizuális és az informatika nyújtotta lehetőségeket is igyekszünk kihasználni.  

 

 

3. 7.3.2. Tanórán kívüli lehetőségek 

 

 Erdei iskola meghatározott órarenddel (térítési díj ellenében) 

 Tanulmányi kirándulás, intézmény- és múzeumlátogatások (térítési díj 

ellenében) 

 Sportnap 

 Versenyek, vetélkedők  

 Kiállítások szervezése 

 Szakkörök 
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A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az 

összefüggések feltárásával megalapozzuk azt, hogy az intézményben lehetővé 

váljon a környezetért, a jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség 

formálása. 

 

3.7.3.2.1. Célkitűzések 

 

A választott programok és az alkalmazott módszerek: 

 

 Fejlesszék a tanuló szociális képességeit 

 Adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, 

fenntartható fejlődés) 

 Alapozzák meg, rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő 

ismereteket 

 Szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, 

tanítsanak rendszerszemléletre 

 Alakítsanak ki kritikus gondolkodást 

 Fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos 

képességeket (pl.: problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, 

tolerancia, alternatív gondolkodás) 

 Ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására 

 Alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési 

normákat 

 Neveljenek a hagyományok tiszteletére 

 Mutassanak követendő mintákat 

 Ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet 

a tanuló egyéni életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése 

érdekében); tárják fel a tanulók számára a globális kérdések alapvető 

gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék világossá a tanulók számára, 

hogy az ember a természet része, és csak akkor van esélye a 

boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni 

akar felette 

 

Környezetvédelmi szakkör: (pl.: biokertész, gyógynövény) A szakkör a kutató 

típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színtere, 

segíti a pályaválasztást. 
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Elsősegélynyújtó, polgárvédelmi ismeretek nyújtása: orvostanhallgató illetve 

polgárvédelmi szakember segítségével alkalmanként 

 

Tanulói pályázatok: Környezetvédelmi problémák felvetésével önálló kutatás, 

feldolgozás. A tanulók motiválása történhet kiírásával, a legjobb munkák 

díjazásával. A születendő munka formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, rajz, 

fotó, film, interjú, irodalmi alkotás. 

 

Erdei iskola: Lehetőleg olyan tábort szervezünk, ahol konkrét gyakorlati problémát 

oldanak meg a tanulók (pl. monitoring, rekonstrukció, élőhely-térképezés, mérések 

stb.) 

 

“Az iskola működését, oktató-nevelő munkáját segítő erdei iskolai 

programok (Térítés ellenében): 

 

2003 tavaszán a Kormány jóváhagyta az Erdei Iskola Program elindításáról, 

annak céljairól, tartalmi elemeiről és az együttműködő tárcák által biztosított 

forrásokról szóló javaslatot.    

 

A Tájékozató bevezetőjében a következőket olvashatjuk:  

 

“A 21. században, az Európai Uniós csatlakozás küszöbén elvárás, hogy a 

társadalom minden tagja, különösen a felnövekvő korosztály képes legyen a 

fenntartható fejlődésnek megfelelő életvitelre. Ennek érdekében a jövő 

társadalmának alapját képező, az általános iskolás korosztály tagjai körében 

haladéktalanul ki kell alakítani és el kell indítani egy komplex, a természeti 

környezetet és annak összefüggéseit bemutató oktató-nevelő programot, amely 

az egyre növekvő mértékben jelentkező környezeti problémák megelőzését, 

megoldását, valamint a fenntartható fejlődés megvalósítását szolgálja.  

 

A terepi oktatás, ezen belül kiemelkedően az erdei iskolai programok kellő 

szakmai háttér megléte esetén lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyerekek 

felfedezzék, megtapasztalják, és mindezek révén megértsék a természeti, 

gazdasági és kulturális összefüggéseket, kapcsolatokat. A terepi viszonyok 

között szervezett erdei iskola, mint a környezeti nevelés valószínűleg 

leghatékonyabb formája akkor tud széleskörűen elterjedni a hazai 
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iskolarendszerben, ha annak feltételrendszere biztosított mind a közoktatási 

intézmények, mind azok fenntartói számára. …”  

 

A Tájékoztatóban szereplő célok:  

 

“Olyan kormányzati szintű, tárcaközi együttműködés során 

megvalósítandó program kialakítása, amely a terepi környezeti nevelés 

feltételrendszerének (oktatás, erdei iskola, szabadidő, turisztika) 

megteremtésével biztosítja a fenntartható fejlődés megvalósításához szükséges 

értékrend, gondolkodásmód, életvitel, viselkedés kialakítását.  

 

A terepi, erdei iskolai programok segítségével lehetőséget biztosítani arra, 

hogy a gyerekek, fiatalok felfedezzék és megértsék a természet, a közösség és 

az egyén kapcsolatait, összefüggéseit, ezáltal kialakuljanak azok a készségek, 

képességek, amelyek elősegítik a környezeti problémák megoldását, 

elkerülését.  

 

2008-ra megteremteni annak feltételét, hogy az évek folyamán legalább 

egyszer minden gyermeknek lehetősége legyen bentlakásos erdei iskolába 

eljutni.”  
 

Az erdei iskola megszervezése a nevelőtestületünknek egy olyan pedagógiai 
eszköze, mely a pedagógiai célok eléréséhez nyújt segítséget, azaz célravezető. 
Törekszünk arra, hogy az adott életkorú tanulók az erdei iskolákban akarják 
is és képesek is legyenek elsajátítani a pedagógusok által kijelölt 
legfontosabbnak tartott egyedi és általános fogalmakat, a megtapasztalni való 
folyamatokat, a felismerésre váró összefüggéseket, törvényszerűségeket stb. Ily 
módon könnyebben tudunk egy-egy tevékenységhez tananyagot rendelni. 
Figyelnünk kell arra, hogy az erdei iskolában a már előzetesen elsajátított 
módszerek - a nagyobb önállóságra építő, együttműködést, csoportos munkát 
kívánó módszerek kerüljenek előtérbe – ehhez már az előkészítő szakaszban 
gyakrabban kell élni a kooperatív tanulási technikák alkalmazásával. A 
tanulókat be kell vonni a rájuk váró programok tervezésébe –ezáltal 
képzeletük, fantáziájuk, realitásérzékük fejlődik, érdekeltté válnak maguk is 
az eltervezett program sikerében.  

Figyelni kell arra, hogy a nevelés és tanítás az erdei iskolában is a 
pedagógusaink feladata – a programszolgáltatónak csak annyi a felelőssége, 
hogy a pedagógus szándékai, elképzelései szerint biztosítsa a megrendelt 
tevékenységet, felszereléseket, eszközöket, szakembereket. 

 “ 

Az erdei iskola nevelési- és tanulásszervezési egység 
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megvalósításához megfelelő helyszínt, az arra kidolgozott szakmai 

programot, és a tervezett tevékenységekhez szükséges szakembereket, 

eszközöket és anyagokat a pedagógusok igényei és elvárásai szerint 

szakszerűen és rendszerszerűen biztosítani kész és képes. A lehetőségek 

figyelemmel kísérése minden tanévben az arra vállalkozó, megbízott 

kollégák bevonásával történik.   

 

Az erdei iskolai programjaink során a tanítás-tanulás folyamata a 

hagyományos iskolai ismeretközvetítéstől alapvetően különböző közegben 

szerveződnek, integrálják a tudástartalmakat. Az intézményen kívüli 

élményének hatására felbomlanak a hagyományos iskolai tanulásszervezési 

formák keretei, ezzel az erdei iskola azok korlátait túllépni, meghaladni is 

képes. Ez a lehetőség a többszörösen is hátrányos helyzetben lévő tanulóink 

számára olyan ismeretszerzési lehetőségeket biztosít, melyekre sem otthon, 

sem az iskolai keretek között nem kerülhet sor.    

 

A környezethez illeszkedő oktatás során a megismerési folyamat az élet 

természetes komplexitásához igazodik, így segítve a sajátos nevelési igényű 

gyermekeink tanulását. A gyakorlati tapasztalatok, a cselekvéssel kísért 

magyarázatok szerves részévé válnak így az ismeretszerzésnek - megkönnyítve 

ezzel a környezet és az ember kapcsolatának megértését.  

A környezet tulajdonságainak, jelenségeinek, folyamatainak felismerése és 

értelmezése, problémáinak feltárása és az értékekhez való viszonyulás 

egyaránt igényli új ismeretek megszerzését és a meglévők új helyzetben való 

felhasználását. A helyszín által felkínáltak közül a tanuló választhat – 

esetenként kis segítséggel - a saját érdeklődése alapján.  

 

Sajátos nevelési igényű tanulóink szempontjából hangsúlyos, hogy az erdei 

iskolai tanulási tartalmak környezet és az élet összetettségére, természetes 

integráltságára épülnek. Az adott környezetben szerzett, adott környezethez 

kapcsolódó tapasztalások során a megismerés rendszerét a tanulónak 

magának kell létrehoznia – a mi esetünkben tanári segítség sok esetben 

nélkülözhetetlen – a tanulók egyéni képességeinek figyelembevételével 

szervezhető a tanulás. Az erdei iskolában a tananyagként kínálkozó valóság 

összetettsége jó lehetőséget kínál az egészleges (holisztikus) megismerés 

számára is, hiszen a hagyományos keretek között a tanórák során folyó 
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ismeretszerzés elsősorban a valóság elemző, analitikus megismerésére alapoz 

megnehezítve diákjaink számára az összefüggések megértését, az ismeretek 

gyakorlati alkalmazását. Számukra a megtanult tananyagnál fontosabb a 

tanulás folyamatában, mint élményhelyzetben való konstruktív részvétel. 

  

Míg a tantárgyak tananyagának elsajátítása az iskolai tanítási órákon 

jellemzően tankönyvhöz, taneszközhöz kapcsolódik, addig az erdei iskolában a 

tanulást a közvetlen, természetes megismerés eszközeinek használata és 

technikáinak elsajátítása szervezi. Az erdei iskolában több lehetőség van az 

önálló és csoportos felfedező, megismerő tevékenységekre, a meglévő ismeretek 

alkalmazására, bővítésére. A tanulók egyéni érdeklődését, motiváltságát, 

tanulási önállóságát is figyelembe kell venni. Az előre megtervezett programok 

rugalmas végrehajtására kell törekedni!  

 

Az erdei iskolai program ellenben elsősorban a közösségi, szociális 

tanuláshoz nyújt színteret. A tanulási helyzetek, a közösségi tevékenységek és 

a szabadidő nem válik el élesen az erdei iskolában.  

 

Az erdei iskolai program lehetővé teszi a helyes egészségszokások 

kialakítását illetve megerősítését, kapcsolódik az egészségnevelési illetve 

környezeti nevelési program megvalósításához. Hozzájárul az önálló életvitelre 

nevelés, a tájékozódás, közlekedésre nevelés egyéni fejlesztési tervének 

megvalósításához. 

 

Az erdei iskola szervezésekor átgondolásra szoruló teendők: 

 

 Milyen ismereteket akarunk elsajátíttatni, milyen úton? 

 Milyen képességeket szeretnénk fejleszteni? 

 Milyen magatartásmintákat szeretnénk megmutatni, közvetíteni? 

 Mit szeretnénk a csoportban fejleszteni? 

 Kiket szeretnénk elvinni a táborba? 

 

 

Iskolai átfogó környezetvédelmi programok, projektek: Megszervezzük annak 

kiderítését, hogy mennyire “zöld” az iskolánk. Ennek keretein belül a tanulók 

felmérést végezhetnek az iskolai víz-, fűtés-, világításrendszerről, az ezzel 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 44 

kapcsolatos költségekről, elkészíthetik a csepegő csapok térképét, kutathatják a 

hulladék kezelési módjait, az irodaszerek beszerzési módját és egészségkárosító 

hatásait, felhasznált mennyiségét, a büfé és a menza zöldítési tervét. Az effajta 

program nagyon hatékony lehet, hiszen egyszerre mozgósít tanárt, diákot, 

technikai dolgozót és vezetőséget egyaránt. 

 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai:  

A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba 

beépítve illetve külön programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a 

jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást 

szervezünk, illetve pályázatot írunk ki. 

 

Szeptember 16. Ózon Világnapja 

Szeptember 22. Autómentes Nap 

Szeptember 23.  Takarítási Világnap 

Október 1. Habitat Világnap 

Október 4.  Állatok Világnapja 

Október 8.  Madárfigyelő Világnap 

Október 8.  Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja 

Október 10. Lelki Egészség Napja 

Október 15. Nemzeti Gyaloglónap 

Október 16. Élelmezési Világnap 

Október 21. Földünkért Világnap 

Október 31.  Takarékossági Világnap 

November 17. Füstmentes Nap 

November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap 

December 1. AIDS elleni világnap 

Február 2. Vizes Élőhelyek   

Március 6. Nemzetközi Energiahatékonyság Nap   

Március 22. Víz Világnapja 

Március 23.  Meteorológiai Világnap 

Április 3. Csillagászati Világnap 

Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja 

Április 7. Egészségügyi Világnap 

Április 22. Föld Napja 

Április 24. Kísérleti Állatok Védelmének Napja 
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Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja 

Május 10. Madarak és Fák Napja 

Május 15. Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon) 

Május 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap 

Május 18. Múzeumi Világnap 

Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 

Május 31. Dohányzásmentes Világnap 

Június 5. Környezetvédelmi Világnap 

Június 8. Óceánok Világnapja 

Június 17. Világnap az Elsivatagosodás Ellen 

Június 21. A Nap Napja 

Június 25. Barlangok Világnapja 

 

Akciók: 

Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon olyan akciókat 

szervezünk, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi 

vagy globális környezeti problémára. A megmozdulást szervezhetjük magunk is, de 

csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl.: 

Takarítási világnap, Autómentes nap). 

 

Kiállítások: 

Iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható környezetvédelmi 

kiállításokat rendezünk(pl. természeti értékeket, helyi problémákat bemutató 

kiállítás). Jó lehetőség a környező- és testvériskolákkal való kapcsolattartásra. 

 

Iskolai zöld médiumok: 

Az iskolai könyvtárban létesítünk külön polcot a környezeti témakörökkel 

foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a megoldással a 

tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irodalmat, szívesebben 

kutatnak, olvasgatnak. Tervezzük egy iskolaújság kiadását, melyben mindig 

lehetőséget kapnak a diákok az őket foglalkoztató zöld hírek megjelentetésére. Az 

iskolarádió különösen alkalmas lehetne arra, hogy a környezet- és természetvédő 

csoportok rendszeresen tartsák a kapcsolatot a teljes diáksággal, beszámoljanak 

munkájukról, ébren tartsák a környezetvédelem gondolatát, fontosságát. 

 

Média: 
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Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert legyen a 

helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért szoros kapcsolatot igyekszünk tartani a 

helyi médiával, és gondoskodunk az érdemi események, feltárt problémák, 

eredmények megismertetéséről. 

 

Tanulmányi kirándulás (Térítési díj ellenében) 

Egy- vagy többnapos tanulmányutat szervezünk egy-egy konkrét téma 

részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. 

Ellátogathatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti 

parkokba, természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, 

múzeumokba. 

 

Határtalanul program  

Iskolánk lehetőségeihez képes minden évben megpályázza a HATÁRTALANUL 

programok valamelyikét, annak megfelelően, hogy az iskola tanulóinak összetétele 

alapján mely kiírásoknak fele meg. A HATÁRTALANUL program keretében, illetve 

attól függetlenül iskolánk minden évben megszervezi a nemzeti összetartozás – 

Határtalanul témanapot. (Délszláv nap, Székely nap, stb…) 

 

Illatkert: 

Növények meghatározása és rövid ismertetők készítése, a növények felhasználási 

lehetőségei - pótlásuk, ápolásuk havi programjának összeállítása, végrehajtás   

 

Zöldesítés:  

A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként cserjék, fák 

ültetésével szépíthetjük környezetünket és a zajtól, portól védhetjük 

szervezetünket.   

 

Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés: 

Tervezzük, hogy a helyi hatóság segítségével, megszervezzük az egész iskolára 

kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást legalább a 

papírhulladék, a szárazelem, fémdoboz és a szerves hulladék vonatkozásában. 

Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentős mértékben kihathat a tanuló 

tágabb környezetére is. 

 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek: 
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Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt helyi, 

regionális és országos versenyeken. (Általános iskola 5–6. évfolyam - Kaán Károly 

Természet és Környezetismereti Országos Verseny; Általános iskola 7–8. évfolyam 

- Herman Ottó Országos Biológia Verseny; Általános Iskola 5.-8. évfolyam - 

Balogh János Országos Környezet –Egészségvédelmi Csapatverseny) 

 

Városismereti/lakóhelyismereti program: 

A Diákönkormányzattal való együttműködés keretében szervezünk olyan 

programokat, amelynek során megismerhetik a gyerekek a szűkebb és tágabb 

környezet jellemző épületeit, tereit és egyéb objektumait. Az ismereteket vetélkedők 

illetve kiállítások formájában lehet még jobban rögzíttetni a tanulókkal.  

 

Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel: 

Találkozók szervezése helyi és országos környezet- és természetvédő civil 

szervezetekkel. Továbbá szervezhetünk egy bevásárlóközpont vezetőjének 

engedélyével próbavásárlást, hogy a tanulók ismerkedjenek a reklámok fogásaival, 

a fogyasztói szokásokkal. A Duna-Dráva Nemzeti Park, vagy társadalmi szervezet 

segítségével szervezhetünk a gyerekeknek természetvédelmi akadályversenyt. A 

felügyelőségek, vagy környezetvédelmi cégek bevonásával műszeres vizsgálatokat 

is végezhetünk (pl. zajszint, talaj-, levegőszennyezettség). 

 

Művészeti csoportok, ünnepségek: 

Néhány problémára megpróbáljuk ráirányítani a figyelmet a művészet eszközeivel 

- pl. irodalmi műsort szervezünk (pl. Föld napja, Víz világnapja). Természetes 

anyagok felhasználásával elkészíthetik pl. egy környezetbarát lakóház, porta 

modelljét. A drámapedagógia korszerű módszereivel is megpróbálunk élni. 

 

Kézműves foglalkozás:  

A természet adta anyagok (agyag, saját festésű gyapjú, nemez, termések, levelek, 

tollak, csigaházak..) illetve az újrahasznosítható hulladék-anyagok 

felfelhasználásával különböző díszeket, kompozíciókat készíthetünk, amelyekből 

kiállítás vagy vásár is szervezhető (pl.: Karácsonyi vásár) 

 

Diák Önkormányzati nap: 

Az iskolai programnak mindig lehet környezet-egészségügyi része is. 
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Sportnap: 

Az egészséges ételek, italok, gyógyhatású készítmények vásárával, 

táncbemutatókkal, egészségi állapotfelméréssel is összeköthetjük. Délutánonként 

változó évfolyam-összetételben sportversenyek. 

 

Napközis/kollégiumi  szabadidős foglakozások:  

Séta a környéken, termések gyűjtése 

 

Látogatások: 

Állatkertben, múzeumban, botanikus kertben, arborétumban, tanyán, nemzeti 

parkban, szeméttelepen, hulladékégetőnél, szennyvíztisztító telepen, 

papírgyárban. Ennek során előre megadott szempontsor vagy feladatlap 

segítségével buzdítjuk a gyerekeket az önálló felfedezésre, az ismeretek önálló 

feldolgozására. 

 

Előadások: 

A nagyon jól sikerült környezet-egészségvédelmi tanulói kiselőadásokból illetve a 

kiírt pályázatok szóbeli védéséből rendezhetünk egy iskolai szintű programot is. A 

tanulók, tanárok, szülők környezet-egészségügyi nevelésének egyik hasznos 

módszere amellett, hogy fejleszti a tanulók helyes önértékelését és pozitív 

megerősítését. Hívhatunk meg ebben a témában jártas szülőket vagy 

szakembereket.  

 

Filmklub: 

Környezetvédelmi, egészségügyi problémákat tárgyaló filmek megnézése és utána 

beszélgetés, véleménycsere. 

  

Szülői értekezletek:  

Utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére. Témák. Egészséges 

táplálkozás, drogprevenció, lelki egészség, háztartási környezetvédelem. 

 

Kollégiumi szobák, teraszok szépségversenye: 

Oklevelet kapnak és jelképes díjat azok a lakók, akiknek szobája, terasz-része a 

legszebb, legvirágosabb. A zsűrizés és díjazás a tanulók bevonásával történik 
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3.7.3.2.2. Szempontok a módszerek kiválasztásakor 

 

 Alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz 

 Vonjanak be minél több tanulót 

 Az iskola keretein túl is legyenek hatással 

 A természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen 

 Alapvetően pozitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a 

katasztrófapedagógiát 

 A lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek a napi 

élethez 

 Nyújtsanak sok élményt a tanulónak 

 Az érzelmeken át hassanak 

 A személyes megtapasztaláson alapuljanak 

 Együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai 

dolgozók, külső szövetségek, szülők stb.) 

 Alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, 

öntevékenységére, megismerési vágyára, korszerű technikai ismeretére 

 Legyen bennük sok játékos elem 

 
3.7.4. Módszerek 

 

Kooperatív tanulási technikák alkalmazása 

 

JÁTÉKOK ·  

 

Szituációs  

Memóriafejlesztő 

Kombinációs  

Érzékelést fejlesztő  

Ráhangolást segítő 

Bizalomerősítő 

Kapcsolatteremtést segítő 

Drámapedagógia 

 

 

MODELLEZÉS  
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Hatásvizsgálatok 

Működő modellek készítése, elemzése 

 

RIPORT MÓDSZER  

 

Kérdőíves felmérés 

Direkt riportok 

Fotóriport 

 

PROJEKT MÓDSZER 

 

Analízis – akció projektek 

 

TEREPGYAKORLATI MÓDSZEREK· 

 

Terepgyakorlatok 

Erdei iskola 

Térképkészítés 

Egyszerű megfigyelések 

Célzott megfigyelések 

 

AKTÍV, KREATÍV MUNKA· 

 

Természetvédelmi és fenntartási munkák 

Rekonstrukciós munkák 

Madárvédelmi feladatok  

Szelektív hulladékgyűjtés 

Rend- és tisztasági verseny 

 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS  

 

Csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében 

 

MŰVÉSZI KIFEJEZÉS· 
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Vizuális művészet a környezeti nevelésben 

Irodalmi alkotások  

Zeneművészet 

Népművészet 

Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 

A tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén 

 

 
3.7.5. Taneszközök 

 

 

Környezetvédelmi vizsgálódásokhoz:  

Víz-és talajvizsgáló készlet, savas eső felfogó tartály, mérőhenger, Petri-csészék, 

kémcsövek, szűrők, határozók, mikroszkópok, tárgylemezek, fedőlemezek, 

indikátorok (alumínium, ammónia, kémhatás, nitrát, olaj, ólom, vízkeménység), 

glicerin, cellux.  - beszerzésre várnak, illetve olyan helyszínen valósíthatók meg, 

ahol megtalálhatóak ezek az eszközök (pl. intézmények, más iskolák, stb.) 

 

 

Elsősegélykészlet alapvető anyag:  

10 öntapadó sebtapasz, 3 közepes méretű steril kötszer, 1 nagyméretű steril 

kötszer, 1 extra- nagy steril kötszer, 1 steril szempárna, 2 háromszögletű kötöző-

kendő, 2 krepp kötöző-tekercs, 6 biztosítótű, eldobható műanyag kesztyű, olló, 

csipesz. 

 

Applikációs képek:  

Veszélyes, mérgező, gyúlékony anyagok, radioaktív anyagok, oxidálószerek. 

 
3.7.6. Az iskolai környezet 

 

3.7.6.1. A példamutató iskolai környezet tényezői 

 

 termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus 

kialakítása 

 növények, élősarok 

 anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés 

 egészséges élelmiszereket árusító iskolai büfé 
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 biztonságos közlekedés ösztönzése - gyaloglás 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása 

 iskolai médiumok zöld rovatai  

 

 
3.7.7. Kommunikáció 

 

3.7.7.1. Iskolán belül: 

 

Osztályértekezletek, faliújság, felelősök rendszere (DÖK), egyéni beszélgetések, 

(iskolaújság, iskolarádió), gyermekértekezletek, kiselőadások tartása, házi dolgozat 

készítése, poszterek készítése és bemutatása  

 

3.7.7.2. Iskolán kívül:  

 

Tájékoztató füzet, szülői faliújság, szülői értekezletek, SzMK-megbeszélések, 

rádiós- és televíziós hírek feldolgozása,értékelése, újságcikkek feldolgozása, 

önkormányzati nyílt ülések, elektronikus levelek, faxok, levelek 

 
3.7.8. Minőségfejlesztés -biztosítás / minőségellenőrzés 

 

A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei 

határozzák meg azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. 

Nevelőtevékenységünk során – mint azt a korábbi fejezetekből láthattuk – szakítani 

szeretnénk a passzív befogadás, a konvergens gondolkodás egyeduralma, a 

beszűkítés, az uniformizálás rossz gyakorlatával. Az értékmegőrzésre, az 

értékteremtésre és értékátadásra vállalkoztunk, a gyermek teljes személyiségét 

fejlesztjük. 

 

A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minősíthetjük az 

alábbi elvárások megítélésével 

 

 Rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és 

személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság és az 

együttélési morál alakítása során mintaként szolgálnak. 

 Felkészülésüket hassa át az együttműködésre törekvés. 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 53 

 Törekedjenek fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a 

munkavégzés rendje között. 

 Tanulóik számára jól szervezett tevékenységek során biztosítanak 

sokoldalú, személyes tapasztalatszerzési lehetőséget és kommunikációs 

helyzetet. 

 Adjanak alkalmat az önálló sejtés, elemzés, szabály tanulói 

megfogalmazásának. 

 Segítsék a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben 

megjelenő példáinak és a szükségszerűségek felismerését. 

 Olyan lehetőségeket biztosítsanak, hogy a tananyag legyen természetes 

valóságában tanulmányozható és élményt nyújtson. 

 Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítsák a 

differenciálás lehetőségeit a képességek fejlesztésének folyamatában. 

 A rendszerszemléletű gondolkodás kialakulását célozza meg. 

 

 

A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák: 

 

 A tanulói kíváncsiság megőrzését; 

 Az aktivitás fenntartását és megerősítését; 

 A belső motivációs bázis fejlesztését; 

 Az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését; 

 A megismerő és rövid úton célravezető stratégiák felismerését, 

lehetőségeit; 

 A tanuló jogát véleményének megfogalmazására, a tévedésre, 

elgondolásainak módosítására, az új utak keresésére; 

 Az igények kialakulását a gondolatmenetek elemzésére; a 

problémamegoldás folyamatának tudatos tervezésére, megvalósítására 

és a szükséges következmények számbavételére is. 

 

 

Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai: 

 

 

 Az ellenőrzés bizalomra épüljön és az elért tudásszint megismerésére 

irányuljon. Ennek alapján lehetséges a további célmeghatározás. 
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 Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes 

igényességet. 

 Az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, 

egyértelmű információkat adjon, mely tükrözi a fejlődés irányát és 

fokát, minősítve a személyes előrehaladást és határozott instrukciókat 

adva a továbblépéshez. 

 Fontos az összefüggések meglátásának segítése. 

 

A környezet-egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt 

módon, mint a tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai 

és mi a családi nevelés eredményének. A fejlődés folyamatos követése és az iskolai 

célokkal történő összevetése alapvető nevelői kötelesség.   

 

 

Eredményvizsgálatunk  

 

Egyes tanulók esetében 

 

 Az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására 

 A szociális képességek alakulására 

 A beállítódások és értékorientáció fejlődésére 

 A csoporthelyzet megismerésére 

 A konfliktuskezelés módjára irányul. 

 

Osztályközösségek esetében 

 

 A csoportviszonyok alakulásának 

 A közvéleménynek, a morális gondolkodásnak 

 Az informális kapcsolatrendszernek 

 A tevékenységrendszernek a megismerésére irányul. 

 

 

Eredményvizsgálati módszereink a következők lehetnek: 

 

 Folyamatkövető megfigyelés 

 Célzott megfigyelés 
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 Helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat) 

 Tevékenységelemzés 

 Egyéni és csoportos megbeszélés, interjú. 

 

 

A nevelői követelmények teljesítéséről az intézmény belső ellenőrzési 

szabályzata részletes előírásokat tartalmaz. 

 

Választott módszereink lehetnek: 

 

 A személyiségjellemzők és a feladatellátás minőségének megfigyelése 

 Spontán és irányított személyes beszélgetések 

 Írásos felmérés, illetve kérdőíves vizsgálat 

 Nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése 

 A helytállás aktivitásának és minőségének követéses vizsgálata 

 

 
3.7.9. Továbbképzések  

 
Belső: osztály/nevelési értekezletek, kiselőadások tartása. 

 

Külső: helyi és országos konferenciákon, rendezvényeken való részvétel. 

Akkreditált továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel 
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3.8. Az iskolai élethez és a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatásaink 

 

 

3.8.1. A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Célunk a tehetség korai felismerése, majd fejlesztő tevékenységgel minél 

teljesebb kibontakoztatása. Feladatunk, hogy a kiemelkedő képességű tanulók 

lehetőséget kapjanak tehetségük kibontakoztatására különböző szakkörökben, 

felvételi előkészítőkön. Minden szaktanár feladata tanítási óráit úgy szervezni 

(differenciálni), hogy a különleges adottságokkal és képességekkel rendelkező 

tanulók gondozása, fejlesztése ott is megvalósuljon.  

 

3.8.1.1 Iskolai szakkörök 

 

Iskolai szakköreink feladata a tehetséggondozás, képességfejlesztés, 

tanulmányi felkészítés, rendezvények szervezése és azokon való részvétel, hasznos 

munkavégzés.  

Iskolánkban 8-12 érdeklődő esetén szervezhető szakköri foglalkozás, a 

foglalkozásokon a tanítók és szaktanárok, esetenként más külső szakemberek 

nyújtanak segítséget a különböző tehetségek, képességek kibontakoztatásához. Így 

nagyobb eséllyel indulhatnak tanulóink versenyeken, pályázatokon, kulturális 

szemléken. Ezzel is hozzásegítjük tanulóinkat az iskolai rendezvényeken, 

műsorokon való eredményes szerepléshez.  

Szakkörre az iskola minden tanulója jelentkezhet írásban, szülői engedéllyel. 

Az iskolai szakkörökön való részvétel ingyenes, ha a nem kötelező órakeret terhére 

szerveződik.  Az adott tanévben működő szakkörök listáját és heti óraszámát az 

éves munkarend rögzíti.  

 

3.8.1.2. Versenyek szervezése, versenyeken való részvétel  

 

A tanulmányi, kulturális versenyek, házi bajnokságok keretében végzett 

tevékenységünk célja a tehetség kibontakoztatása, gondozása. Minden pedagógus 

feladata a gyerekek minél szélesebb körének eljuttatása tanulmányi, művészeti és 

egyéb versenyekre. Iskolánk évente rendszeresen szervez mesemondó, szavaló, 

népdaléneklési, helyesírási és tantárgyi háziversenyeket. A folyóiratokban, egyéb 

helyeken megjelenő pályázatokon, levelezős versenyeken segítjük a részvételt.  
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3.8.1.3. Felvételi előkészítő foglalkozások 

 

 

A felvételi előkészítő foglalkozások célja a középiskolák tanulóink iránt 

támasztott felvételi követelményeire való felkészítés. A felkészítő szaktanárok 

feladata, hogy segítsék tanulóink eligazodását a választott pálya, illetve 

középiskola követelményeiben, tudásuk rendszerezésében a középiskoláktól 

kapott feladatlapok, központi ismertetők segítségével. A felkészítő foglalkozásokat 

magyar, matematika tantárgyakból szoktuk szervezni. Ezek az előkészítő 

foglalkozások ingyenesek, azokon bárki részt vehet.  

 

A tehetségfejlesztés területén végzett munkánkkal akkor vagyunk elégedettek, ha:  

 

 a szakkörök iránti érdeklődés megmarad, bővíteni tudjuk szakköreink 

választékát,  

 a házi versenyeken résztvevők száma nem csökken, a versenyek 

színvonala növekszik. 

 

 

3.8.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózatását segítő 

tevékenységek 

 

Alapelveink között szerepel az esélyegyenlőség biztosítása az iskolai életben, 

ezért fontos feladatunk a felzárkóztató programok szervezése.  

Az iskolai évfolyamokon biztosítjuk a részképesség és tanulási zavarokkal 

küzdő gyermekek felzárkózatását fejlesztő pedagógusok közreműködésével. Ezek a 

foglalkozások az 1-4. évfolyamon tanulási időben történnek, a szülőkre semmilyen 

anyagi terhet nem rónak. A foglalkozások célja nem korrepetálás, hanem a sérült 

részképességek fejlesztése. Az egyéb évfolyamon a foglalkozásokat a tanítási időn 

kívül (lehetőség szerint 5. vagy 6. órában) tartjuk. 

A „más fogyatékosok” (olvasás-, írás-, számolási zavarral küszködők) részére 

szintén a fejlesztő pedagógusok nyújtanak segítséget.  

A fejlesztő foglalkozásokon való részvételt a gyermeket tanító pedagógus 

javasolhatja, és a helyi fejlesztő pedagógus vizsgálata előzi meg. A szülő 

beleegyezése minden esetben szükséges hozzá. A fejlesztő órák számát a szakértői 
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bizottság javaslata alapján állapítjuk meg. 

Iskolánkban logopédiai ellátás biztosított. A szakember már az óvodában 

megvizsgálja az óvónők által javasolt gyerekeket, és 1. osztálytól egyéni 

foglalkozásokat szervez részükre. Emellett az órán tanító pedagógusnak törekednie 

kell a differenciált, egyéni képességekhez igazodó fejlesztésre.  

A felső tagozaton egyéni fejlesztésre alakított kiscsoportokat működtetünk a 

tárgyi és személyi feltételek figyelembevételével több évfolyamon anyanyelvből, 

matematikából. Minden szakórán szem előtt tartjuk a módszerek 

megválasztásakor az egyéni képességekhez igazodó oktatást.  

 

 

3.8.3. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 

 

Célunk, hogy a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat 

segítsük abban, hogy megtalálják helyüket az iskolában, az osztályban. 

Magatartásukkal ne hátráltassák a tanítási órákat, aktív szerepet vállaljanak a 

közösségben.  

Az osztályban tanító szaktanárok feladata, hogy jelezzék az osztályfőnöknek a 

tanulási nehézségeket, a magatartási zavarokra utaló jeleket. Minden 

pedagógusnak feladata az ilyen tanulók minél többszöri szóbeli szerepeltetése, 

sikerélményhez juttatása.  

A negyedévente tartott team értekezleteken (az osztályban tanító pedagógusok 

vesznek ezen részt) ezeknek a tanulóknak a fejlődését, problémáit megvitatjuk. Az 

osztályfőnök a jelzések alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. (Ld. Gyermek 

és ifjúságvédelem is!) 

A közösségi életben egyénre szabott feladatokat adunk számukra.  

Az osztályfőnök egyéni beszélgetéseket folytat az adott tanulóval, tájékoztatja a 

szülőket, kezdeményezi az együttműködést a probléma megoldására.  

Súlyosabb esetekben javasoljuk a Nevelési Tanácsadó, pszichológus 

felkeresését. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével 

lehetőség van a pszichológus segítségének ingyenes igénybevételére is.  

 

 

3.8.4. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek 
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Jogelőd intézményeink sokat tettek a szociális hátrányok enyhítéséért. Ezeket 

a feladatokat intézményünkben szociálpedagógus koordinálja szorosan 

együttműködve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és az 

osztályfőnökökkel.  

Minden osztályfőnök – előzetes egyeztetés után – családlátogatást szervez, ahol 

megismeri a családok szociális helyzetét is. Ha szükségesnek látja, tájékoztatja a 

szülőket a lehetséges szociális juttatásokról.  

Mivel tapasztalatunk szerint tanulóink egy része halmozottan hátrányos 

(képességekben, szociális és mentális téren), ezért esetükben kezdeményezzük a 

napközis/menza ellátás igénybevételét.  

Felzárkóztató programokat szervezünk  

Drog- és bűnmegelőzési órákat illesztünk az osztályfőnöki órák tematikájába, 

ezekre esetenként külső szakembereket hívunk előadónak.  

Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket. Az így nyert pénzösszegből 

segítjük a szociálisan hátrányos tanulók osztálykiránduláson, táborozáson való 

részvételét.  

A pályaorientációs és osztályfőnöki tevékenység keretében segítjük tanulóink 

reális önértékelésének kialakulását, a megalapozott pályaválasztást. Minden évben 

tartunk a 7. és 8. osztályos tanulók és szülők részére pályaválasztási ankétot, 

ahova meghívjuk a környező középiskolák igazgatóit. Szülői kérésre segítjük a 

rászorulókat a felvételi eljárás rájuk háruló adminisztrációjában is.  

Indokolt esetben segítjük a tanulókat és szüleiket a magasabb szintű 

szakszolgálatok igénybevételében.  

 

 

3.8.5. Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

Iskolánkban szociálpedagógus koordinálja a gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységet.  

Célunk: a hátrányos és veszélyeztetett tanulók kiszűrése. Egyénre szabott segítség 

nyújtása a tanulók érdekeinek szem előtt tartásával.  

 

Feladatai:  

 

 Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, közreműködik a 
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tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában.  

 Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a 

gyermekek szociális – kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű 

éréséből fakadhatnak.  

 A pedagógus kollektíva munkájára építve tudatosítja a gyermekben a 

szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, 

megerősíti a humánus magatartásmintákat, szokásokat, és a gyermek 

jellemét formálva szolgálja a személyiség érését.  

 Segíti és összehangolja az intézmény pedagógusainak gyermek- és 

ifjúságvédelmi tevékenységét. 

 Az osztályfőnökök adatszolgáltatásai alapján nyilvántartja a 

veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, magatartási, tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulókat.  

 Tanulmányi eredményüket, magatartásukat, mulasztásaikat 

figyelemmel kíséri. Ennek érdekében osztályfőnöki órákat látogat, 

illetve osztályfőnökökkel konzultál. Javaslatot tesz a 

hátránykompenzációra.  

 A veszélyeztetett tanulók családi környezetének megismerése végett 

esetenként családlátogatást végez.  

 Anyagi problémák esetén rendszeres vagy rendkívüli támogatásra tesz 

javaslatot. Eljár a térítési díj hátralék esetén (polgármesteri hivatalnál, 

Szülők Közösségénél) 

 A gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálat, hatóság részére segítséget 

nyújt a pedagógiai jellemzés elkészítésében.  

 Szükség esetén javaslatot tesz védő-óvó intézkedésre, közreműködik 

ezek megvalósításában. 

 Rendszeres kapcsolatot tart fent a Gyermekjóléti Szolgálattal és a 

Védőnői Szolgálattal.  

 A tanulók részére egészségvédő. mentálhigiénés és szenvedélybetegség 

megelőző programokat szervez az alsó és felső tagozatos osztályfőnöki 

munkaközösség igénye alapján.  

 Osztályfőnöki munkaközösség, illetve vezetőtestületi ülések 

munkájában eseti meghívás alapján részt vesz.  

 Tanulók, szülők, nevelők részére fogadóórát tart, melynek rendjét a 

Házirend rögzíti.  

 Gyermekbántalmazás vagy a tanulók testi épségét veszélyeztető 
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körülmény esetén – pedagógus vagy szülő jelzése alapján – értesíti a 

Gyermekjóléti Szolgálatot.  

 Ezen intézmény felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

 Az iskolaépületben kifüggesztett Működési rendben (Házirend 

melléklete) közzéteszi a legfontosabb gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézmények adatait.  

 

 

Céljainkat akkor tartjuk elértnek, ha pedagógiai munkánk eredményeként 

minden rászoruló tanuló megkapja a szükséges támogatást. Segítséget mernek 

kérni problémáik megoldásához, felkeresik fogadóóráin a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőst.  

 

3.8.6. Napközi 

 

 

A Köznevelési Törvény rendelkezései szerint kötelezően szervezzük az általános 

iskolai évfolyamokon.  

A napközis nevelők biztosítják a nyugodt tanulás feltételeit és a szabadidő 

hasznos eltöltését. Gondoskodnak róla, hogy a tanulók házi feladata elkészüljön.  

 

 

3.8.7. Étkezés: menza 

 

Lehetőség van iskolánkban csak napi egyszeri étkezést is igényelni. A menzás 

tanulók ebédeltetése a napközis tanulókkal együtt történik, majd étkezés után 

hazamennek.  

 

 

3.8.8. Könyvtár 

 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, ezért gyűjtőkörünkkel 

igazodunk a műveltségi területek követelményrendszeréhez, az iskola 

tevékenységének egészéhez.  

A gyűjteményt folyamatosan fejlesztjük, feltárjuk, őrizzük, gondozzuk, hogy 

mindig naprakészen tudjuk az érdeklődők rendelkezésére bocsátani.  
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A tanítás ideje alatt és tanítási órákon kívül lehetővé tesszük a gyűjtemény 

használatát  

Megalapozzuk a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését (könyvtári órák és 

egyéni foglalkozások keretében).  

 

A nevelőtestület és a könyvtáros együttműködve alakítja a tanulókban 

 

 az olvasási szokásokat 

 önálló tájékozódási igényét 

 az önművelődés igényét 

 könyvtári órákkal segíti a tananyag feldolgozását. 

 

Szakkönyveinkkel szolgáljuk a pedagógus felkészülését, oktató-nevelő 

munkáját.  

Nyilvántartjuk és kölcsönözzük a teljes tanévre a tartós tankönyveket (atlasz, 

szótár, helyesírási szabályzat, stb)  

 

 

 

Biztosítjuk:  

 

 az olvasást megkönnyítő speciális segédeszközök használatát (pl. 

CCTV) 

 a kölcsönzést, „helyben olvasást”, irodalmi ajánlást, 

 kutatást a tanulmányi versenyekhez, iskolai műsorokhoz, 

 könyvtári kölcsönzést. 

 

 

3.8.9. Internet 

 

 

Intézményünkben jelenleg is mód van tanórán internet-hozzáférésre, ezt a 

lehetőséget bővíteni szeretnénk a tanulók és pedagógusok számára egyaránt. 

Feltétele ennek az általános iskolai szaktárgyakhoz kapcsolódó anyagok számának 

növekedése is.   

A tanórán kívüli igénybevétel is megoldható a szaktanárral előre egyeztetett 
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rend szerint, az ő felügyelete mellett.  
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3.9. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési 

rendszere 

 

3.9.1.  A tanulók értékelése 

 

3.9.1.1 Alapelvek 

 

Az értékelés legyen:  

 

 Folyamatos 

 Egyértelmű 

 Konkrét 

 Ösztönző hatású 

 Tárgyilagos 

 Személyre szóló 

 A fejlődésben megtett utat figyelembe vevő 

 Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak 

 Nem lehet fegyelmező és megtorló jellegű 

 

Alapelveink megvalósulásához a tanév elején a tanuló és a szülők tudomására 

hozzuk minden tantárgy követelményét. Az egységes követelményrendszert 

minden pedagógus köteles betartani.  

 

3.9.1.2 Az értékelés módjai 

 

A tantárgyunk sajátosságainak és óraszámának megfelelően helyes arányt 

biztosítsunk a szóbeli és írásbeli értékelés között.  

 

a.) Szóbeli értékelés:  

 

 A tanuló tanulmányi munkáját, magatartását, szorgalmát az 

osztályban tanítók negyedévenként értékeljük (TEAM értekezlet, egy 

évfolyamon tanítók csoportértekezlete) 

 Az 1-4. évfolyamokon a tanulók egyéni teljesítményét a szülő kérésére 

szóban, szövegesen értékeljük – szülői értekezleten, fogadóórán, egyéni 

megkereséskor, stb. 
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 Érdemjegyek, félévi és év végi osztályzatok megállapításakor a 4. osztály 

második félévétől. 

 Félévi és év végi osztályozó értekezleten a magatartás és szorgalom 

megállapításakor 

 A gyerekekkel együtt töltött időben a tanár rendszeresen megerősíti, 

segíti tanítványait. 

 A heti 1 óránál kisebb óraszámú tárgyak (modulok) értékelése félévkor: 

megfelelt, nem felelt meg.  

 

b.) Szöveges értékelés írásban: 

 

 

 Az igazgató, osztályfőnök és a szaktanár dicséretei és elmarasztalásai. 

 1-3 osztályosok értékelése félévkor és év végén, és 4. osztályosok 

értékelése félévkor  

 Az írásbeli munkához írt vélemény. 

 

 

c.) Értékelés, minősítés 

 

A pedagógus 4. osztály második félévétől 12. osztályig a tanuló teljesítményét 

évközben érdemjegyekkel (1-5) értékeli, félévkor és év végén jeles (5), szaktárgyi 

dicséret esetén kitűnő, jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) osztályzattal 

minősíti.  

 

 Az osztályzatok tükrözzék a tanulók tudását. 

 Fontos az érdemjegyek súlyozása – szóbeli, dolgozat, témazáró, belső 

vizsga, stb. 

 Értékelésünkről a szülőket az ellenőrzőben, félévi értesítőben, év végi 

bizonyítványban ill. értékelőlapokon tájékoztatjuk. 

 Azokat a tantárgyakat csak év végén osztályozzuk érdemjeggyel, 

amelynek heti óraszáma nem éri el az 1 órát. 

 

3.9.1.3 Az értékelés fórumai 

 

 Versenyek, vetélkedők 
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 Pályázatok, kiállítások 

 Belső vizsgák 

 Szaktárgyi mérések 

 Tanévzáró 

 

 

3.9.1.4. Vizsgák, mérések 

 

A vizsgán teljesített eredményért kapott érdemjegy témazáró osztályzat 

értékeként kerül beszámításra az év végi osztályzat kialakításakor. (Kivétel a rajz, 

az 50 %-ban)  

Osztályozó és javító vizsgákról a közoktatási törvény rendelkezik. A vizsgák 

megtervezése és lebonyolítása a munkaközösségek és a szaktanárok feladata.  

 

 

3.9.1.5. A magatartás és a szorgalom minősítése – az elbírálás elvei 

 

A magatartás és szorgalom értékelése négy fokozatban történik. Az egyes 

fokozatokat az életkori sajátosságokhoz igazodva alkalmazzuk, melyek kifejezik a 

közösséghez, annak tagjaihoz való viszonyt, felelősségérzetet, a közösségi munkát, 

a házirend betartását, a tanuló segítőkészségét.  
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Magatartás 

 példás jó változó rossz 

Viszonya a környezetéhez Harmonikus a kapcsolata 

a társaival. Pozitív hatást 

gyakorol a közösség 

tagjaira 

Tanulótársaival szemben 

magatartása elfogadható, 

toleráns 

A közösséghez való 

viszonya ingadozó. 

Tudatosan nem árt a 

közösségnek. 

Fegyelmezetlenségével, 

megbotránkoztató magatartásával 

a közösség fejlődését hátráltatja.   

A házirend betartása A házirendet 

következetesen betartja 

és betartatja 

A házirendet nem sérti meg, 

iskolai magatartása 

általában kifogástalan. 

A házirend ellen többször 

vét, a naplóban 

szaktanári, ofői 

figyelmeztetés, intő 

szerepel.  

A házirendet súlyosan megsérti 

(szándékos rongálás, lopás, 

dohányzás, rendőrségi ügy). Társai 

testi épségét veszélyezteti. Bármilyen 

fokú fegyelmi büntetést kapott.  

Felelősség-érzete Fejlett, pozitív tettekben, 

kezdeményezé-sekben 

mutatkozik meg. A 

közösségben vezető 

szerepet vállal. 

Nem kezdeményez, de 

elfogadja a kezdeményezést.  

Sodródik a közösség 

mellett. 

Kötelességtudata 

ingadozó 

Fejletlen, tetteiért nem vállalja a 

felelősséget. Társainak rossz példát 

mutat.  
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Segítőkészsége Fejlett, foglalkozik 

társaival, keresi a jobbító 

változtatások lehetőségét. 

Együtt érez a problémákkal 

küzdő tanulókkal, de nem 

foglalkozik velük, nem tud 

segíteni.  

Szimpátiája ingadozó, 

időnként a „rosszak” felé 

fordul. 

Szembenálló, kívülálló, nincs benne 

segítőkészség. 

Közösségi munkája A közösségben jó 

munkával, jó 

kezdeményezéssel példát 

mutat. Közösségi és 

egyéni feladatait önként, 

példamutatóan végzi.  

A közösségi életben szívesen 

részt vesz, de nem 

kezdeményez, a feladatokért 

önként nem jelentkezik.  

A közösségi munkában 

csak vonakodva vesz 

részt, nem lehet rá 

számítani, 

megnyilvánulásaiban, 

cselekedeteiben 

megbízhatatlan. 

A közösségi munkában nem vesz 

részt.  
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Szorgalom 

 példás jó változó hanyag 

Tanulmányi munka Képességeihez, 

körülményeihez mérten 

állhatatos törekvést, 

odaadást tanúsít. Órák 

alatt rejtett és látható 

aktivitást mutat. Az új 

tananyag feldolgozásában 

cselekvően vesz részt. 

Átlagos tanulmányi munka 

jellemzi, csak kötelező 

feladatokat vállal. Az órákon 

csak időnként aktív. 

Hullámzó a 

teljesítménye, jegyei 

változatosak. A tanítás - 

tanulás folyamatában 

nem cselekvően vesz 

részt. 

Képességeihez, körülményeihez 

képest keveset tesz tanulmányi 

fejlődése érdekében tanítási órákon 

az óra menetét nem követi, keveset 

vagy semmit nem dolgozik. Elégtelen 

osztályzat van a félévi v. év végi 

bizonyítványban. 

Kötelességtudat Kötelességteljesítése 

kifogástalan (tekintettel 

értelmi képességeire és 

családi körülményeire). 

Tanszereit, füzeteit mindig 

példásan rendben tartja. 

Házi feladatai 

rendszeresek és rendesek. 

Írásbeli és szóbeli feladatait 

elvégzi, de plusz feladatot 

nem vállal. Ösztönzésre vár. 

Házi feladatait többnyire 

elkészíti. 

Iskolai és otthoni 

munkájában csak 

időnként tanúsít 

törekvést. Kötelességeit 

csak ismételt 

figyelmeztetés után 

végzi el. Feladatait 

többször hiányosan 

készíti el, tanszerei 

kifogásolhatók, 

hiányosak.  

Kötelességeit gyakran tudatosan 

elmulasztja. A házi feladatok 

elvégzésére csak következetes nevelői 

szigorral vagy még azzal sem 

szorítható. Felszereléseit 

rendszeresen nem hozza el, azok 

rendetlenek.  
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Érdeklődés Tananyagon felül is 

produkál, pályázatokon, 

rendezvényeken, 

tanulmányi versenyeken 

és művészeti versenyeken 

aktívan részt vesz.  

Általában tananyagon felül 

teljesít, esetlegesen 

versenyeken is részt vesz.  

Szétszórt, ingadozó Közömbös, elutasító 

Önállóság szintje Önálló ismeretszerzésre 

törekszik. Kutatómunkát 

is végez. 

Általában önálló munkát 

végez, időnként ösztönözni 

kell.  

Önállótlan, a segítséget 

elfogadja. 

Iskolai és otthoni munkájában 

megbízhatatlan. A segítséget nem 

fogadja el.  
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A magatartás és szorgalom érdemjegyeit az osztályközösség, a tanuló 

önértékelése alapján az osztályfőnök a tanév során október, december, január, 

március és május végén értékeli, s az érdemjegyet a naplóba és az ellenőrzőbe 

beírja.  

Félévkor és tanév végén fentiekhez hasonlóan az osztályfőnök által javasolt 

érdemjegyet az osztályban tanító nevelői közösség egyetértésével lehet beírni az 

ellenőrzőbe ill. bizonyítványba. Véleménykülönbség esetén szótöbbséggel 

döntenek, szavazatazonosság esetén az osztályfőnök dönt.  

A tanulót példamutató szorgalmáért ill. magatartásáért a nevelőtestület 

dicséretben részesítheti a tanév végén. A bizonyítványba a következő záradék 

kerüljön: „Példamutató magatartásáért vagy/és szorgalmáért nevelőtestületi 

dicséretben részesül”.  

 

3.9.1.6. A tanulók dicséretének, jutalmazásának és kitüntetésének az elvei, 

formái. 

 

Alapelv, hogy a tanulók, tanulói közösségek tanulmányi munkájában, 

magatartásában, szorgalmában, közéleti, közösségi és tanórán kívüli 

tevékenységében elért kimagasló eredményeket jutalmazzuk.  

A minősítés azonos elvek alapján valósul meg, osztály, évfolyam és iskolai 

szinten.  

 

 

3.9.2. Tanáraink értékelése 

 

Alapelvek:  

 

 Az ismert és elfogadott szempontok szerint történjen, 

 Mindig tényanyag birtokában, 

 Legyen ösztönző és személyre szóló, 

 Megfelelő légkörben történjen 

 Az értékelő (akár belső, akár külső) tapasztalt, az értékelésben is 

megfelelő szakmai felkészültséggel bíró, fejlesztő, támogató stratégiát 

elfogadó és képviselő, megfelelő érzékenységgel bíró legyen! 
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Az értékelést végzők:  

 

 Igazgató 

 Igazgatóhelyettesek 

 Munkaközösség-vezetők 

 Az igazgató által felkért tanárok 

 Szakértők 

 



 

3.9.2.1 Az osztályfőnöki munka értékelése 

 

Tevékenység Mi alapján történik az 

értékelés? 

Mikor történik? Ki értékel? 

Tervező munka Dokumentumok 

(tanmenet, napló 

feljegyzés része) 

Tanév elején, a 

munkatervi 

határidő végén  

Osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 

Az osztályfőnöki órák 

szervezése 

Óralátogatások Az igazgató ill. ig. 

helyettes 

ellenőrzési terve 

szerint 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

Az osztályban tanító 

tanárokkal való 

kapcsolattartás 

(TEAM) 

Az osztályfőnök 

beszámolója alapján 

II. és IV. szülői 

értekezlet előtti 

hét + félévi, év végi 

osztályozó 

értekezlet 

igazgatóhelyettesek 

Évfolyamszintű 

közösségi programok 

Az elvégzett feladat 

alapján 

A kiemelt feladat 

után  

igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

Családlátogatás (1. 5. 

osztályban a tanév 

során, ill. új 

osztályfőnök és 

problémák esetén.)  

Dokumentum (napló 

hátulsó része) 

Tanév végén igazgatóhelyettesek, 

 

Közösségi programok 

szervezése az osztály 

részére 

Dokumentum (napló 

hátsó része) és 

beszélgetés 

 

Év végén igazgatóhelyettesek 

 

Egyéni problémák 

megoldása a 

tanulóknál 

Konfliktus feloldása, az 

egyén fejlődése 

(megfigyelés, 

tapasztalat). 

Esetenként Az osztályban tanítók 

közössége, illetve 

esetenként a 

tantestület 

Mérések végzése Mérőlapok alapján 

készített osztályfőnöki 

beszámolók 

Célprogram végén osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 

Szülőkkel való 

együttműködés 

Beszélgetés, interjú. 

Kérdőíves módszer 

SZK értekezleten 

3 évente 

iskolavezetés 

Együttműködés a 

családsegítő 

Az iskola szociál-

pedagógusának 

Esetenként igazgatóhelyettes 
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szervezetekkel feljegyzése 
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3.9.3. Az igazgató tantestület által történő értékelésének szempontjai 

 

 Az intézményi munka irányítása 

 A vezetés hatékonysága, 

 Az iskolai munka belső ellenőrzése, értékelése, 

 Együttműködés az érdekképviseletekkel 

 Az iskolai légkör 

 Az iskola menedzselése 

 

 

3.9.4.  A pedagógiai program értékelése 

 

 

 Folyamat közbeni értékelés – lásd a minőségbiztosítási fejezetet 

 Szakaszzáró értékelés – annak megállapítása, hogy a kitűzött célok és 

feladatok milyen mértékben valósultak meg.  

 

 

3.9.4. Az intézménybe ill. magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

 

 Az iskola első osztályába való beiratkozásnál a törvényi előírások 

szabályoznak.  

 A magasabb évfolyamba lépés feltétele az adott évfolyam tantervi 

minimum követelményeinek teljesítése.  

 Maximum két tárgyból történő bukás esetén a tanuló javítóvizsgát 

tehet. 

 Három vagy több tantárgy követelményeinek sikertelen teljesítése 

évismétlést von maga után. 

 A tanuló 1-3 évfolyamon csak abban az esetben utasítható 

évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való 

igazolt vagy igazolatlan mulasztás miatt nem tudja teljesíteni. 
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3.9.6. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka ellenőrzési és értékelési rendszerét 

összefoglaló táblázat 

 

A vizsgált terület Módszer Időpont, 

gyakoriság 

Az információ forrása Az ellenőrzés, 

értékelés felelőse 

OKTATÁS 

 

Tanulmányi 

eredmények 

statisztika 

elemzés 

beszámoló 

félév végén statisztikai adatlap, 

beszámoló 

ig. helyettesek 

osztályfőnökök 

Versenyeredmények iskolarádió, évzáró Folyamatos év végi 

összesítés 

szaktanár 

helyezés 

dokumentuma 

ig. helyettesek 

versenyfelelős 

Vizsgák  

(belső, iskola)  

kiállítás 

beszámoló 

8. osztály végén 

osztály előtt – 

májusban, 

értekezleten 

kiállítási anyag,  

feladatlapok, 

dolgozatok 

statisztikája  

szaktanár 

mk. vezető 

Belső mérések munkaközösségi 

értékelés 

az iskola 

munkaterve 

szerint évente 

feladatlapok 

összegző lapok 

szaktanárok 

mk. vezetők 

Külső mérés mérőközpont 

visszajelzése 

a mérési központ 

ütemezése szerint 

statisztika igazgató 

P.P  kérdőíves felmérés négy évente szülők, tanárok, 

diákok 

igazgató 

Tankönyv, taneszköz interjú évente, rendelés 

előtt 

diákok, tanárok, 

munkaközösségek, 

szülők 

mk- vezetők 

ig. helyettesek 

Tanítási módszerek órai megfigyelés 

beszélgetés a 

tanárokkal 

évente 

óralátogatáskor 

tanárok, diákok igazgató, 

helyettesek, mk. 

vezetők 

NEVELÉS 

 

Viselkedéskultúra megfigyelés kérdőív évente szaktanárok ig. helyettesek 

ofői mk. vezető, 

ofő. 

Házirend ügyeleti beszámolók évente DÖK tagjai. DÖK tanára és 
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rendben tantestület, ügyeletet 

szervező nevelő 

tagjai, igazgató 

Elismerések, 

elmarasztalások 

írásban, szóban, 

iskolarádióban, 

újságban 

amikor aktuális ügyeleti naplók, 

osztálynaplók 

igazgató 

szaktanárok 

Osztályfőnöki 

tevékenység 

interjú,  

kérdőív 

évente felmérés eredménye ofői mk. vezetők  

ig. helyettesek 

Veszélyeztetett tanulók interjú két évente osztályfőnökök, szülők gyermek és 

ifjúságvédelmi 

felelős 

KAPCSOLATOK 

DÖK működése interjú, kérdőív két évenként DÖK tagjai és tanárai, 

tanulók közössége 

DÖK vezetősége 

Szülők bevonása interjú, kérdőív évente a 

tanévzárón 

SZMK, kérdőívek 

elemzése, ofők 

ig. helyettesek 

Iskolai légkör interjú, kérdőív két évenként tanárok, diákok igazgató 

Pedagógusok 

együttműködése 

megfigyelés, 

beszélgetés 

évente tanévnyitó 

értekezleten 

diákvezetők, tanárok Igazgató 
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3.10. A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái 

 

3.10.1. A folyamat neve 

 

Család-iskola kapcsolata 

 

3.10.2. A folyamat tartalma 

 

A nevelés-oktatás háromszereplős (diákok – iskola - szülők) folyamatában 

iskolánk a szülőkkel való egyenrangú kapcsolat kialakítására törekszik. A 

gyerekek oktatásában – nevelésében iskolánk a szakmaiságot, a család pedig a 

biztos „hátországot” jelenti. A kettő harmonikus egysége biztosítja a gyermek 

fejlődését. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola és a család a legfontosabb 

alapértékekben egyetértsen, kölcsönösen együttműködjön és rendszeresen 

információt cseréljen.  

Az együttműködésben érvényesüljön az érdemi többséget képviselő társadalmi 

kontroll erősítése, a környezettel való együttműködési készség fokozása, illetve az 

egészséges kritikai szellem, kontroll – önkontroll gyakorlata. Az együttműködő 

felek ismerjék és tartsák tiszteletben egymás igényét és elvárásait.  

 

3.10.3. Alkalmazási területe 

 

Az iskola valamennyi tanára, kiemelten az osztályfőnökök, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, a DÖK-segítő tanár, a szabadidő-szervező. Minden diák és 

szülő. 
  



 

3.10.4. A család-iskola kapcsolat folyamatának leírása 

 

Tevékenység Módszer Kik csinálják Mikor Felelős 

Az iskola és a 

szülők 

közösségének 

kapcsolattartása 

    

Az éves munka 

tervezése 

munkaterv 

véleményezése 

Osztályonként 

2-2 szülő + 

igazgató 

Minden tanév 

szeptember 

elején 

Igazgató 

Tájékoztatás a 

tanulók nagyobb 

csoportját érintő 

kérdésekről 

SZK választmányi 

ülései 

Iskolavezetés + 

Szülők 

Közössége 

Évente 

egyszer + 

igény szerint 

Igazgató 

Nevelési téma 

feldolgozása 

Előadás az 

érdeklődő szülők 

részére „Szülők 

akadémiája” 

Meghívott 

előadók + mk. 

vezető + szülők 

A tanév során 

alkalmanként 

Igazgató 

Ismerkedés a 

tanító nénivel, az 

iskolába lépés 

előkészítése 

Ismerkedő szülői 

értekezlet az 1. 

osztályosok 

szüleivel 

Leendő elsős 

ofők + szülők  

Június első 

hete 

Ig. helyettes 

Ünnepi 

rendezvények 

Pedagógus nap 1. évfolyam 

tanítói + SZMK 

Június 1. 

hete 

Igazgató,  

A tanév rendjének 

és feladatainak 

ismertetése 

(házirend, SZMSZ, 

oktatási törvény 

szülőkre 

vonatkozó részei, 

az osztály éves 

programterve, az 

iskola 

munkatervből 

adódó fő feladatok 

osztályra 

Osztályonkénti 

szülői értekezlet 

osztályfőnök szeptember 

elején 

osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 
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vonatkoztatva) 

Tájékoztató a 

tanulók első 

negyedévi 

tanulmányi 

helyzetéről 

Osztályonkénti 

szülői értekezlet 

osztályfőnök november 

eleje 

ig. helyettes 

Tantárgyi kör 

ismertetése 

 osztályfőnök, 

esetenként 

szaktanárok 

  

Az éves 

munkatervben 

meghatározott 

téma feldolgozása 

 osztályfőnökök 

+ szülők 

 osztályfőnöki 

munkaközösség- 

vezető 

Pályaorientációs 

szaktanácsadás 

Pályaválasztási 

ankét a 8. 

osztályos 

szülőknek, 

tanulóknak 

Pályaválasztási 

szaktanácsadás 

8. osztfők és 

szülők, 

meghívott 

igazgatók 

november 

eleje 

igazgatóhelyettes 

összevont szülői 

értekezlet a 7. 

oszt. szülőknek 

Pályaválasztási 

szaktanácsadó 

v. felelős 

április eleje osztályfőnökök 

A félév értékelése osztályonkénti 

szülői értekezlet 

ofők, szülők február  ofői mk. vvezető 

A munkatervi 

feladatok 

megvalósulásának 

tapasztalatai 

A 2. félévi 

közösségi 

programok 

megbeszélése 

    

Tájékoztató a 

tanulók ¾ éves 

eredményeiről. 

Szabadon 

választott nevelési 

téma 

osztályonkénti 

szülői értekezlet 

osztályfőnökök április közepe ig. helyettes 

ofői mk. vezető 
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Ballagással és 

bankettel 

kapcsolatos 

feladatok 

megbeszélése 

Összevont szülői 

értekezlet a 8. 

évfolyamon 

8. osztályos 

osztályfőnökök,  

április közepe osztályfőnökök 

A családi háttér 

megismerése 

Családlátogatá-

sok 

osztályfőnökök 1. 5. 

évfolyamon a 

tanév során, 

új 

osztályfőnök 

ill. problémák 

esetén 

ig. helyettes 

Az iskolai munka,  

a tanulás – tanítás 

folyamatának 

megismerése. 

Nyílt napok Alsós nevelők 

Felsős ofők és 

szaktanárok 

A szülőkkel 

történt 

egyeztetés 

alapján 

évente 

valamennyi 

osztályban 

A szülőkkel 

történt 

egyeztetés 

alapján, ahol 

a szülők 

igénylik. 

ig. helyettes 

Közösségi 

programok, 

melyek 

szervezésében, 

lebonyolításában 

a szülők aktívan 

részt vesznek.  

Városi 

rendezvények:  

Szüreti fesztivál 

 

Önkormányzat, 

tanárok, 

szülők, diákok 

Az ünnepség 

alkalmával 

Önkormányzat, 

iskolavezetés 

 Adventi 

hangverseny 

zenei tanszak 

tanárai, 

növendékek, 

szülők 

advent idején 

(város 

felkérésére 

esetenként) 

művészeti 

tagozatvezető 

 Iskolai 

rendezvények 

8.o. 

osztályfőnök 

A kijelölt 

időpontban 

igazgató, igazgató-

helyettesek 
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- 

tanévnyitó 

- 

tanévzáró 

- 

ballagás 

- 

adventi   

      

készülődés 

 tanulók 

7.o. 

osztályfőnök 

tanulók 

5. évfolyam + 

szülők, alsós 

tanítók 

advent idején 

 

 Farsangi 

mulatság 

1-4. oszt. 

tanítók + szülők 

évfolyamonként  

farsang 

idején 

igazgató-helyettes 

 

 A tanév idejére 

eső aktuális 

évfordulók 

 

Tanárok, 

diákok, szülők 

évfordulók 

alkalmával 

igazgató 

 Iskolai szavaló- 

és mesemondó 

verseny alsó és 

felső tagozaton 

Évfolyamfelelős 

tanítók humán 

mk.  

március 

november 

ig. helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

bemutatkozás, 

értékelés 

Iparművészeti 

tanszak 

időszakos 

kiállítása 

tanszak tanára alkalmanként tanszak tanára 

 Népdaléneklési 

verseny  

ének szakos 

tanárok  

félév előtt ig. helyettesek 

 Táborok tanítók, 

szaktanárok, 

szülők 

 

nyári 

szünetben 

igazgató 

 Gyermeknap Szülők 

Közössége + 

pedagógusok 

május vége igazgató 

 Osztályszintű 

rendezvények: 

- alsós  

 sulibajnokság 

tanítók + 

gyerekek 

ofők, gyerekek, 

szülők 

a tanév során 

májusban 

a tanév során 

alkalmanként 

ig. helyettes 

mk. vezető 

mk. vezető 

ig. helyettes 
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- anyák napi 

közös program a 

közösség döntése 

alapján 

- osztálybuli 

- 

osztálykirándulás 

ofők, szülők 

ofők + szülők 

május, 

június.  

Az iskola 

működését érintő 

kérdések 

nevelőtestületi 

értekezlet 

Nevelőtestület 

és a Szülők 

Közösségének 

képviselője  

Ha a tárgyalt 

téma vagy a 

vezetőtestület 

döntése ezt 

indokolja 

igazgató 
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1.HELYI TANTERV 
 

 

 

1. Az iskola által választott kerettantervek megnevezése 

 

SNI szakmai tantervi adaptációk: 
- 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet (Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat 

oktató nevelési-oktatási intézmények számára)A szakmai tantervi adaptációk a 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal közleményében kerülnek kiadásra 

 

2. A választott kerettantervek által meghatározott óraszám feletti kötelező 
tanórai foglalkozások. a nem kötelező tanórai foglalkozások tananyaga; a 
kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások 
megnevezése, óraszáma 
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3. az oktatásban alkalmazható tankönyvek , tanulmányi segédletek és 
taneszközök,  kiválasztásának elvei, térítésmentes tankönyv igénybevétele 
 
A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztása az adott tanévben 
az Oktatási Hivatal által kiadott „Tájékoztató az iskolai tankönyvellátás 
megszervezéséhez”figyelembevételével történik. A következő kérdések és alapelvek 
szerint választjuk meg az oktató-nevelő munkánk során alkalmazható tankönyveket, 
tanulmányi segédleteket és a taneszközöket. 
 

 

Tartalmi megfelelés 
- A tankönyv témafeldolgozása, feladatrendszere lefedi-e az adott tantárgy tantervi 

anyagát 
- A tartalom mennyire korrekt szaktárgyi szempontból 
- Nincsenek-e benne tárgyi tévedések, félreérthető, -értelmezhető tartalmi elemek. - 

Mennyire igényes szemléleti anyagot tár a tanulók elé 
- Figyelembe veszi-e a korosztály értelmi fejlődésének, megismerőtevékenységének 

életkori jellemzőit, fejlődési, fejlesztési szükségleteit 
- Milyen tanítási stratégiát képvisel (pl.: közöl, vagy teret ad a felfedezésnek. A 

feladatrendszer beszabályozó, vagy széles körű tanulói tevékenységre, kreatív 
megoldásokra is lehetőséget ad. A készségfejlesztésnek mechanikus, sulykoló módját 
választja, vagy azt összekapcsolja a tényleges készségfejlesztéssel 

- Felfedezhető-e valamilyen pedagógiai logika a tankönyv felépítésében 
- Milyen orientációjú a tartalom: ismeretcentrikus, vagy fejlesztésközpontú. A 

feladatok mennyire változatosak tartalom, típus, nehézségi fok, funkció tekintetében.  
 

 

Formai megfelelés 
- Milyen a tankönyv nyelvi megformáltsága?  (pl.: milyen az utasítások 

megfogalmazása, a szövegek nyelvi igényessége, a szövegek rövidítésekor nem 
csorbul-e a gondolati tartalom, az irodalmi érték?) 

- Áttekinthetők-e a tankönyvoldalak? Könnyen eligazodik-e a könyv szerkezetében, 
jelrendszerében az adott korosztály? 

- A betűforma, –méret, és –távolság, illetve az egy oldalra kerülő szöveg vagy 
feladatmennyiség megfelel-e a tanulók érzékelő apparátusának, észlelési 
képességének?  

- Milyen az ábrakészlet? (Van-e funkciója? Segíti-e a valóság megismerését, a 
feladatmegoldást, a belső képteremtést, stb. 

- A tankönyv mérete, súlya, kötése, strapabírása életkorbarát-e? 
 

Egyéb szempontok 
- A tankönyv önmagában kiszolgálja-e az adott tantárgy helyi tantervébe foglaltak 

tanítását, vagy szükséges kiegészítő taneszköz? 
- A kiszemelt tankönyv egy évfolyamra szól, vagy több évfolyamra kidolgozott 

taneszköz rendszer eleme? 
- Feltétlenül szükséges-e a kiszemelt taneszköz a tanulók számára? 
- Mekkora fizikai megterhelést jelent a napi teljes tankönyvszükséglet cipelése a 

gyermekeknek? 
- Mekkora anyagi terhet ró a könyvek megvásárlása a szülőkre? 

 

 
A térítésmentes tankönyv igénybevételének biztosítása 
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Az iskola a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja, hogy a tankönyvek ingyenesen 
álljanak rendelkezésre minden olyan nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulónak, 
aki: 

- tartósan beteg, 
- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

- három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 
- nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

 

Az ingyenes tankönyvek biztosítása történhet: 
- tankönyvkölcsönzéssel, 
- használt tankönyvek biztosításával, 
- a tankönyvek megvásárlásához biztosított pénzbeli támogatás útján. 

A normatív kedvezményre vonatkozó igényt: 
- a jogszabályban meghatározott igénylőlapon (az igénylőlapot az iskola biztosítja),  
- a tankönyvrendelés előtt,  
- az iskola által meghatározott időben kell bejelenteni. Az igénylő a jogosulatlanul 

igénybe vett kedvezményért jogszabályban meghatározott módon felel 

 

Az igénybejelentés időpontjáról az iskola az igénybejelentési határidő előtt legalább tizenöt 

nappal korábban, írásban értesít minden tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. A határidő 

jogvesztő, ha a tanuló, a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Kivételt 

képez, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.  

A tankönyvkölcsönzést addig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a 

helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell 

tenni. 

 A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból 

származó értékcsökkenést. 

 

 

4. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 
megvalósításának szabályai 
 

A Nemzeti alaptanterv a köznevelés alapvető feladatait az alábbiakban határozza meg: 
- a nemzeti műveltség átadása, megőrzése,  
- a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése,  
- az egyetemes kultúra közvetítése,  
- az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése 
-  

A köznevelés további feladata:  

- tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes 

fejlesztése,  

- az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése,  
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- a közjóra való törekvés megalapozása,  

- a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

 

Mind a közismereti, mind pedig a szakmai kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, 

a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak követelményeit, 

a tantárgyközi tudás-és készségterületek fejlesztésének feladatait, és a követelmények 

teljesítéséhez szükséges időkeretet is. A választott kerettantervek határozzák meg 

intézményünkben is a fejlesztési követelményeket, az elvárt tudás mélységét, és alapul 

szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához. 

 

Az iskola helyi tantervei az alábbi általános elvárásoknak felelnek meg: 

 - a bennük kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,  

- azonosíthatók bennük a Nat-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok, 

kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak, továbbá a bennük foglaltak alkalmasak ezek 

fejlesztésére, követésére és értékelésére,  

 - biztosítják a felkészítést a lezáró vizsgák követelményeire,  

- segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozást, a 

sajátos nevelési igényű tanulói csoportok fejlesztését, - használatuk során érvényesülnek a 

tanulói, gyermeki jogok és a tanulási esélyegyenlőség,  

- útmutatásokkal szolgálnak mind a kiemelt, mind az egyes műveltségi területekhez rendelt 

fejlesztési feladatok, mind pedig a műveltségi tartalmak teljesítéséhez, 

- kellően nyitottak a továbbfejlesztésre, a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra;  

- az iskola arculatára jellemzően töltik meg tanítási-tanulási tartalommal és tevékenységekkel 

a rendelkezésünkre álló 10%-os szabadidőkeretet. 

 

A kötelező tananyagtartalmakon túl az iskola hagyományai, rendezvényei, a nemzeti ünnepek, 

a tanórán kívüli foglalkozások együttesen hozzájárulnak és erősítik a köznevelés alapvető 

feladatainak megvalósítását. 

 

A Nat-ban meghatározott feladatok közül az alábbiakra kiemelt hangsúlyt fektetünk: 
- a mindennapos testnevelés, 
- a művészeti nevelés, 
- az idegen nyelv oktatás, 
- a szakiskolai nevelés, 
- a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése 
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5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
A mindennapos testnevelést, testmozgást a jogszabályi előírások alapján a következő 
módon szervezzük: a heti 5 testnevelés órából, heti 3 óra órarend szerint kerül 
megtartásra, heti 2 órát pedig egyéb sporttevékenységre fordítunk. A heti 2 óra 
kiváltható –a tanuló kérelme –alapján sportszervezet, sportegyesület kereti között 
végzett igazolt sporttevékenységgel. 

 

Egyéb sporttevékenységek 

A heti 2 óra éves szinten, szükség szerint, összevont tanórák keretében kerül megtartásra az 

alábbi sporttevékenységek megszervezésével: 
- iskolai sportkör, 
- természetjárás, 
- kirándulás, 
- sportnapok, 
- házi bajnokságok, 
- sportlétesítmények látogatása (pl.: uszoda, korcsolyapálya), 
- szabadtéri sportok szervezése 

 

6. A választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai 

Iskolánk szakiskola, ahol szakmai elméleti és gyakorlati képzés, valamint közismereti képzés 

folyik a szakiskolai kerettantervek alapján. A szakiskolai kerettantervek kizárólag kötelező 

tantárgyakat tartalmaznak, amelyek meghatározott időkeretet biztosítanak a Nat 

követelményeinek megvalósítására. Összegezve tehát iskolánkra nem vonatkozik a 

választható tantárgyak és foglalkozások, valamint a pedagógusválasztás szabályozása. 

 

 

7. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módjai, a 
magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése.  

Az esélyegyenlőséget a képzési struktúra, az átjárhatóság lehetőségei, a felzárkóztató 

programok, világos követelménytámasztás és az objektív, nyilvános értékelő tevékenység 

szolgálja. 

 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei  
- Az iskolarendszerű oktatásban az értékelésünk alapja ez a pedagógiai program, a 

helyi tantervünk, a szakmai programunk és az érvényben lévő kimeneti szabályok, a 
szakmai és vizsgakövetelmények. 

- Csak a képzés során feldolgozott tananyagot kérjük számon. 
- Értékelésünk tanulóközpontú, figyelembe vesszük a tanulók kéréseit, észrevételeit. 
- A követelményeket fokozatosan növeljük, fontosnak tartjuk,hogy tanítványainknak 

az értékelés során legyenek sikerélményei. 
- Értékelésünk szóban vagy írásban történik a szokásos öt érdemjeggyel. Az érdemjegy 

kifejezi a programokban megfogalmazott követelmények teljesítésének mértékét az 
adott anyagrészből vagy egy nagyobb műveltségi területről. A magatartás, a 
szorgalom és a tanulmányi munka értékelése elsősorban a diáknak és a szülőnek 
szól, megbízható ismereteket nyújt az osztályfőnöknek és az iskolavezetésnek is. 

- Legyen az értékelés motiváló, ösztönző hatású. 
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- Az ellenőrzés és értékelés visszajelzési rendszer, információkat szolgáltat, így 
megerősítő szerepét igen fontosnak tartjuk.  

- Legyen tárgyszerű, mutasson rá a hiányosságokra, adja meg a továbblépést segítő 
tanácsot. 

- Rendszeresen és folyamatosan történjen.  
- A követelmények és elvárások pontos ismeretében, elfogadott szempontok alapján 

történjen.  
- Értékelésünk mindig személyre szóló legyen. 
- Fontos, hogy a nyilvános (osztály és a tanári munkaközösség előtti) értékelés és 

minősítés során tiszteletben tartsuk a tanulók személyiségi jogait. 

 

 

A tanulókra vonatkozó értékelés szempontjai 
- tanórai munka, 
- a tanulók teljesítménye és előrehaladása,  
- munkafegyelem,  
- versenyeredmények,  
- az iskolai élet feladataiból való részvállalás mértéke, 
- konstruktív hozzáállás az iskolai feladatokhoz,  
- kapcsolatkialakítás képessége (tanárokkal, diáktársakkal, szülőkkel, a technikai 

dolgozókkal),  
- a felelősség vállalása, viselése,  
- az iskolai rendszabályok tiszteletben tartása,  
- általános emberi értékek tiszteletben tartása. 

 
 

Az értékelés formái, módjai 

Szóbeli értékelés 

- tanórán feleletek, dolgozatok értékelésekor, 

- szülői értekezleteken, délutáni meghirdetett vagy egyéni -előzetes bejelentés alapján létrejött 

-szülői fogadóórán,  

- a  félévi és év végi osztályzatok, érdemjegyek megállapításakor 

- értékelés a tantestület előtt,  

- felkéréskor (pl.: külső szervek: gyermekjóléti szolgálat, bíróság, rendőrség) 

- helyzetfeltáró beszélgetéseken a diákokkal,  

- a vizsgákon az érdemjegyek mellett lehetőleg szóbeli értékelést is adunk. 

 

Írásbeli, szöveges értékelés 
- dolgozatokhoz fűzött útmutatás, vélemény,  
- kiemelkedő teljesítményű, illetve problémás tanulóknál -szükség esetén -levélben 

vagy az ellenőrző könyvön keresztül jelzés a szülőnek, 
- külső felkérésre készített vélemények, minősítés. 

 

 

Osztályozás 

Az osztályozás során a teljesítmények árnyalatokban gazdag sokrétűségét, minőségi 

sokféleségét kell a számjegyek korlátozott számához hozzárendelni. Ezért fontosnak tartjuk a 

különböző ellenőrzési formák arányos váltogatását. 
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Az osztályozás és értékelés egyértelművé tételének érdekében fontosnak tartjuk a 

következőket: 

- A feleleteket minden esetben szóban értékeljük és a teljesítményeket érdemjegyre váltjuk át. 

Ezzel alapozzuk meg az önkontroll, önértékelés képességének kialakítását, s hogy 

tanulóinkban reális elvárási szintek jöjjenek létre.  

- Magas tanulói önértékelési szint eléréséhez a továbbiakban is szükséges az értékelési 

alapelveknek megfelelő tanári irányítás.  

- Nemcsak változatos értékelési módszerekre törekszünk, hanem a tanulók megfelelő számú 

értékelésére is. Egy tárgyból egy félév során minimum eggyel több érdemjegy szükséges, mint 

ahány óra van hetente belőle, de heti egy órás tantárgy esetén is legalább 3 jegy.  

- A tanulók magatartását és szorgalmát félévenként osztályzat formájában értékeljük. 

- A magatartás és szorgalom jegyeket az osztályban tanító pedagógusok, a gyakorlati 

munkahely oktató véleményének meghallgatásával az osztályfőnök állapítja meg. 

- A szaktárgyi érdemjegyeket a tantárgyat tanító szaktanár állapítja meg. 

- A szakmai gyakorlatok és a csoportos foglalkozások érdemjegyeit a szakoktatók a 

szaktanárokkal együttesen állapítják meg.  

- A szaktanár az általa adott osztályzatot 1 héten belül beírja a naplóba, de az általa adott 

osztályzatot az adott tanórán köteles közölni a tanulóval. Az adott érdemjegyeket szóban a 

tanuló számára indokolja, a feleletet értékeli. 

- A tanulók érdemjegyeiket az ellenőrzőbe folyamatosan írják. Az osztályfőnök félévente 

kétszer egyezteti a napló és az ellenőrző jegyeit. 

- A dolgozatok eredményét, esetleges eredménytelenségét személyre szólóan és az osztály 

teljesítményét is mérlegelve ismertetjük. Az egyéni és típushibákról is szólunk.  

- A dolgozatokat ki kell adni a javítás után, hogy láthassa a tanuló  

- A témazáró dolgozatokat a naplókban egységesen jelöljük, hogy a szülők és az osztályfőnök 

számára is útbaigazító lehessen.  

- Ha a tanuló bukásra áll, azt a szülőnek időben -1 hónappal - az év vége előtt írásban 

tudomására kell hozni. 

- Félévkor és év végén az érdemjegyek megbeszélésekor a szaktanár áttekinti a féléves vagy 

éves időszak tanulói teljesítményét.  

- Osztályozó konferenciát minden félévben tartunk. 

 - A félévi és év végi eredményekről a szülő és a tanuló is tájékoztatást kap (félévkor az 

ellenőrző könyvben, évvégén bizonyítvány formájában) 

- Az osztályozás, érdemjegyek meghatározása nem lehet fegyelmi eszköz 

 

A vitás esetekről az 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 54.§-nak 6. bekezdése a 

következőképpen rendelkezik:„Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára 

lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az 
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érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa 

meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek 

indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára 

módosítja. 

 

Az érdemjegyek 

A tanuló minden a szaktárgyból való megnyilvánulása osztályozható. A tantárgyak 

osztályzásra a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti 

eredményeinek egybevetése alapján a következő osztályzatokat lehet adni: 

 

Jeles (5) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 
- a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz, 
- a tananyagot ismeri, érti, tudja és alkalmazza, 
- a tantárgy szaknyelvén is pontosan, szabatosan fogalmaz, 
- kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

 

Jó (4) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 
- a tananyagot érti, tudja, 
- a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget. 

 

Közepes (3) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 
- ismereteiről hiányosan ad számot, 
- kifejezőkészsége pontatlan, nehézkes, 
- többszöri tanári segítségre szorul. 

 

Elégséges (2) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 
- a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

rendelkezik, 
- fogalmakat nem ért, önálló feladatvégzésre nem képes. 

 

Elégtelen (1) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 
- a tantárgyi követelmények minimumát sem teljesíti, 
- ennek eleget tenni tanári segítséggel sem képes, 
- a munkát megtagadja. 

 

 

Az érdemjegyek javítási lehetősége, pótlása 

Minden érdemjegy javítható, illetve a megszerzett mellé egy másik szerezhető. Az elmaradt 

dolgozatok, beszámolók és egyéb előírt tanulói produktumok pótolhatók. A javítás vagy pótlás 

minden esetben a tanuló és tanára eseti megegyezésén alapul. Az iskola tanárai saját 

belátásuk alapján felajánlhatják az érdemjegy javítását tanulóik számára. A lehetőség 

megadása (pótlás esetén is) nem feltétlenül a teljes csoport számára történik. 
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A félévi és a tanév végi osztályzatok kialakítása.  
A tanuló az összes általa tanult tantárgyból félévkor és év végén osztályzatot kap. A félévi 
osztályzatot az első félévben szerzett érdemjegyek, az év végit az egész évben szerzett 
érdemjegyek alapján alakítjuk ki. A félévi osztályzat nem vehető figyelembe érdemjegyként. A 
javuló vagy romló tendencia figyelembe vehető. Az időszak érdemjegyeit súlyuknak 
megfelelően érvényesítjük a félévi vagy év végi osztályzatban. Az osztályzatot a félév, illetve 
év utolsó tanítási óráján a tanulóval tevékenységének szóbeli értékelésével együtt 
ismertetjük. 

 

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha: 
- Az adott évfolyamon valamennyi osztályozott tárgyból legalább elégséges osztályzatot 

kap. 
- A tanév végi elégtelen minősítés a javítóvizsgán javítható (augusztus hónap második 

fele).  
- A tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén 

osztályozóvizsgára utasítható, ha nem áll rendelkezésre elegendő számú jegy a tanuló 
értékeléséhez. A nem tanköteles tanuló esetében osztályozóvizsga engedélyezhető. A 
sikertelen osztályozóvizsga vagy a vizsgaengedély elutasítása esetén a tanuló 
évfolyam-ismétlésre kötelezett. 

- A szakképző évfolyamokon a továbbhaladás további feltétele az egészségügyi 
alkalmasság, amit az iskolaorvos állapít meg. 
 
 

Az iskola helyi képzési programjaimban, az egyes tantárgyaknál határozzuk meg a 

továbbhaladás feltételeit, azokat a készségeket, képességeket, amelyek elsajátítása a felsőbb 

évfolyamba lépéshez szükségesek. 

 

Az iskolai beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 

 

Egyéni munka megfigyelése 

 A tanuló tanórai egyéni munkájának alapvető ellenőrzési módszere. Megfigyelhetjük a tanuló 

munkavégzését, kitartását, szorgalmát. Megítélhetjük motiváltságát. Megláthatjuk, hogy 

melyik tanulónak van szüksége több magyarázatra, melyikük terhelhető további részletekkel. 

Információkat gyűjthetünk a tanulók önállóságáról. 

 

Csoportmunka megfigyelése  

A csoportmunka megfigyelése közben is egyéni értékelést végzünk. A teljesítmény mellett 

értékelendő az együttműködés és a kommunikációs készség. 

 

Házi feladat, gyakorlás  

A tanulók számára napi, heti rendszerességgel adunk írásbeli, szóbeli és gyakorlati házi 

feladatot. A házi feladat célja, hogy alkalmat adjunk az önálló tanulásra és feladatmegoldásra, 

az órán tanultak ismétlésére, rögzítésére, begyakorlására. A házi feladat hasznossága a 
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rendszeres ellenőrzésen múlik.  

 

Írásbeli felelet 

A dolgozat feladatait lehetőség szerint írásos formában adjuk a tanulóknak (könyv, feladatlap). 

A dolgozatírás kezdetén meghatározzuk az értékelési rendszert és az időtartamot. A dolgozat 

megíratása után ismertetjük a helyes végeredményeket és a feladatok megoldásait is. A 

dolgozatot mindig a tanulóétól jól elütő színű tintával javítjuk. A javítás tartalmazza a 

részpontszámokat, az összes pontszámot, a dolgozatra adott érdemjegyet és a javító tanár 

kézjegyét. A javításkor használt jegyek egyértelműek, a dolgozatba írt megjegyzések értékelő 

jellegűek, segítő szándékúak legyenek. 

 

Az írásbeli felelet lehet: röpdolgozat (előzetes bejelentés nélkül), dolgozat (előzetesen 

bejelentett), témazáró dolgozat (előzetesen bejelentett).Egy tanítási napon csak egy témazáró 

dolgozat íratható, dolgozat és röpdolgozat több is, de figyelembe kell venni a tanulók előzetes 

jelzéseit.A témazáró dolgozatot hiányzás esetén a tanulónak pótolni kell, de figyelembe kell 

venni a tananyag pótlására szánt időt 

 

Szóbeli felelet 

A felelet nem azonos a tankönyv szövegének szó szerinti elmondásával. Tanulóinktól 

megköveteljük, hogy tantárgyi ismereteikről önálló szerkesztésű mondatokban, 

szakkifejezések használatával beszéljenek. A gyakorlati feladatok, példák táblánál történő 

megoldása közben szóbeli magyarázatokat, indoklásokat adjanak. Megköveteljük a jól 

hallható, tagolt beszédet. A kiejtésbeli, nyelvhelyességi, stilisztikai hibákat javítjuk. Nem 

célszerű ezeket a hibákat minden esetben azonnal javítani, mert ez gátolhatja a tanulót 

gondolatai kifejtésében. A hibák javítása segítő szándékú, a figyelmet felébresztő hatású. A 

feleletet elhangzása után azonnal szóban értékeljük és osztályozzuk. 

 

Beszámoló, kiselőadás 

Az előadói készség fejlesztése céljából a tanulóknak beszámolási lehetőséget adunk az egyes 

tantárgyakból. A beszámoló fontos elemei az érthetőség, a világosság, a beszédritmus, a 

szakszavak használata, a nyelvi formák tudatos használata. A beszámoló címzettje az osztály 

legyen. A beszámolót tartó diák lépjen az osztálytársak elé, mintegy vállalva a nyilvános 

megszólalás terhét. A beszámolót elhangzása után azonnal szóban értékeljük és osztályozzuk. 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a 

rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési 

feladat annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél 
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teljesebb elérésére. 

 

 

Alapelvek 
- A tanév elején a szaktanár ismertesse a tanulókkal (szülőkkel) az eredményes 

tanulás általános és a tantárgy sajátosságaiból adódó módszereit, a használható 
segédeszközöket (tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, stb.) 

- Az otthoni felkészülés alapja a tankönyv és az órai vázlat. 
- A házi feladat mennyisége ne haladja meg a tanórán megtanított tananyag 

mennyiségét. 
- A házi feladat igazodjon a tanórához. 
- A napi feladatoknak reálisan teljesíthetőknek kell lenni.  
- Az ellenőrzés és értékelés (foramatív, szummatív) a tanóra szerves része, 

folyamatosnak kell lennie.  
- Az otthoni felkészülés nem csak az írásbeli házi feladat elkészítését jelenti. 

Esetenként kiselőadásra való felkészülés, a feldolgozandó témához kiegészítések 
gyűjtése, házi dolgozat, egyénre szóló feladat teljesítése is hozzátartozik. Ezekhez a 
szaktanárnak meg kell adnia a szükséges szempontokat, szakirodalmat és 
tanácsokat a végrehajtáshoz. 

 

 

Az otthoni felkészülés szerepe 
- A tanórákon tanult ismeretek megtanulása, azok gyakorlatban való alkalmazása. 
- A következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése. 
- Az összefüggések felismerésének gyakorlása. 
- A problémamegoldó készség fejlesztése. 
- A önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény-és tudásszint reális mérési igényének 

kialakítása. 
- Felkészülés a tanórai számonkérés, a tudásszintmérés különböző formáira. 
- Az önálló ismeretszerzés és alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál. 
- Az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai között meghatározott 

készségek és képességek fejlesztése 

 

Az otthoni felkészülés formái 
- Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag 

megtanulása az iskolai oktatás során tanári irányítással elkészített füzetbeli vázlat, 
az órán elvégzett feladatok és a tankönyv segítségével 

- Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, a szaktanár által megszabott gyakorló feladatok 
írásbeli megoldása (kötelező házi feladat). 

- Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos tanári szempontsorral, formai és 
tartalmi megkötésekkel ellátott írásos feladat (házi dolgozat). 

- A szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli megoldása 
(ajánlott házi feladat). 

- A diák által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok elvégzése, 
önálló, belső motivációjú ismeretszerzés (szorgalmi házi feladat). 

- Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra szaktanári szempontok és szakirodalom 
alapján. 

- Átfogó komplex ismétlés az addig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek 
felhasználásával és kiegészítésével témazáró nagydolgozat vagy vizsga előtt. 
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Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése 
- Tanulás-módszertani ismeretek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon. 
- Kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismeretek 

átadása és képességfejlesztés - elsősorban magyar órákon. 
- Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, 

felzárkóztató foglalkozásokon. 
- A szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra 

feladott tananyagot, az írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy 
ajánlott), rögzíti azok elvégzésének határidejét, értékelésük, számonkérésük módját. 

- A szaktanár minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad 
ki, formai, tartalmi követelményeket és javaslatokat tesz. 

 

Az otthoni felkészülés ellenőrzése 
- A számonkérés különböző formái, melyeket az ellenőrzés-értékelés fejezet tartalmaz. 
- A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején ellenőrizzük. Ennek 

funkciója az esetleges problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, 
kiemelése. Ha a tanuló a kötelező házi feladatot nem készítette el, azt a szaktanár 
által meghatározott határidőre pótolnia kell, vagy a házi feladat anyagából tudásáról 
a tanórán kell számot adnia. Egyéb esetben ezt a tanulói teljesítményformát nem 
osztályozzuk, csak szóban értékeljük. 

- A házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkéréssel. 
- Ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást csak abban az esetben 

osztályozunk, ha azt a tanuló külön kéri, illetve ha annak nehézségi foka megfelel a 
tantárgy követelményszintjének, szóbeli értékelést azonban minden esetben adunk. 

 

 

Az iskola által alkalmazott ellenőrzési, értékelési formák funkciója 

 
- Szintfelmérő (diagnosztikai) értékelés 

A tanítási folyamat kezdetén alkalmazzuk: az iskolába lépéskor, új témakör elején. Célja a 

tudásszint felmérése, a követendő tanítási módszer megválasztása, a feladat felmérése. 

Osztályzattal nem értékeljük, a hiányosságokra hívjuk fel a figyelmet. Formái lehetnek: 

központi mérések, felvételi feladatok, a szaktanár által összeállított feladatlapok. 

 
- Fejlesztő (formatív) értékelés. 

 A tanítási folyamat során végzett értékelés. Célja kettős: egyrészt visszajelzést ad a tanárnak 

munkájáról, másrészt segíti a tanulót, figyelmeztetve őt arra, hogy mit tud már, és mit kell 

még megtanulnia, miben kell fejlődnie. Az értékeléskor a szaktanárok a tanulók érdekében 

kihasználják az önértékelési, pályaorientálási lehetőségeket. 

 
- Lezáró (szummatív) értékelés 

Hosszabb tanítási-tanulási időszak végén történő értékelés. Célja annak megállapítása, hogy 

a tananyagegységet milyen szinten sajátították el a tanulók, ill. hogy eldöntse, hogy megfelel-

e a tanuló bizonyos tudáskritériumoknak. Formája elsősorban a nagydolgozat, témazáró 

dolgozat, szóbeli beszámoló. Speciális formája vizsga, szintvizsga vagy modulzáró vizsga. Ezek 

az osztályzatok döntőek a félévi vagy az év végi érdemjegyek megállapításában, esetlegesen a 
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továbbhaladás feltételét is korlátozhatja (pl.: szintvizsga). 

 

 

A magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

Az osztályfőnök az általa összegyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi osztályozó 

értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára. A minősítéseket az 

osztályfőnök megvitatja az osztályközösséggel, a minősítések kialakításában támaszkodik az 

osztályban tanító tanárok és az osztály véleményére. A végleges minősítés a nevelőtestület 

döntése alapján az osztályozó konferencián alakul ki.  

A minősítés fejezze ki: 
- a közösséghez és annak tagjaihoz való viszonyt,  
- a munkához való viszonyt,  
- a felelősségérzetet,  
- az önállóságot, 
- a közösségért végzett munkát. 
-  

A magatartás értékelése, minősítése 

A tanuló magatartását félévkor és tanév végén a példás, jó, változó, rossz osztályzatok 

valamelyikével minősítjük.  

A magatartásból kapott osztályzat azt mutatja meg a tanulónak és a szülőnek, illetve 

gondviselőnek, hogy a tanuló mennyiben tesz eleget az iskola pedagógiai elvárásainak, a 

pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzéseinek. Befolyásoló tényezők lehetnek: 
- a tanuló hiányzásainak, késéseinek száma, 
- az igazolásokra vonatkozó rendelkezések betartása, 
- a tanulók jutalmazása elveinek és formáinak figyelembe vétele, 
- a fegyelmező intézkedések elveinek és formáinak figyelembe vétele 

 

Példás (5) 
- A tanulmányi kötelezettségének képességei szerint eleget tesz, az iskola 

házirendjének és egyéb szabályzatainak rendelkezéseit, előírásait következetesen 
megtartja.  

- Viselkedése példaértékű, fegyelmezett, kulturált, segítőkész.  
- Diáktársai, szülei, tanárai, az iskola felnőtt dolgozói iránt tiszteletet tanúsít.  
- Tevékenyen részt vállal a közösségi feladatok végrehajtásában, vagy számottevő 

tanulmányi, kulturális, illetve sporteredménnyel gazdagítja az iskola hírnevét.  
- Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője a tanév során. 

 

Jó (4) 
- A fenti követelményeknek kisebb hiányosságok, illetve kifogások mellett felel meg. 
- Nincs egynél több osztályfőnöki figyelmeztetése. 
- Nincs osztályfőnöki figyelmeztetésnél magasabb fokú büntetése. 

Változó (3) 
-  Viselkedése ellen több panasz merül fel, a tanórán és azon kívül. 
-  Gyakran fegyelmezetlen, tiszteletlen tanáraival, az iskola dolgozóival szemben.  
- Tanulmányi kötelezettségét többször elmulasztja.  
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Rossz(2) 
- Viselkedése miatt gyakori vagy súlyos kifogás merült fel, goromba, agresszív 

tanáraival, társaival.  
- Igazgatói megrovása vagy tantestületi büntetése van. 
- Hátráltatja a közösség fejlődését, a közvagyont szándékosan rongálja. 

 

A szorgalom értékelése, minősítése  

A szorgalom minősítése az egyéni képességeket is mérlegelve fejezi ki a tanulmányi munkához 

való viszonyt, a kötelességtudatot, a rendszerességet, a pontosságot. A szorgalmat félévkor és 

tanév végén a példás, jó, változó, hanyag érdemjegyekkel minősítjük. 

 

Példás (5) 
- Aki erejéhez, képességeihez mérten pontosan, alaposan, törekvően, 

kötelességtudattal és egyenletes színvonalon végzi a munkáját. 

 

 Jó (4) 
- Akinek munkáját kisebb lazaságok egyenetlenségek ellenére általában a 

kötelességtudat, rendszeresség jellemzi. 

 

Változó (3) 
- Akinek a tanórákra való felkészülése rendszertelen, tanulmányi munkája hullámzó. 
- Aki képességei alatt teljesít, vagy aki valamelyik tantárgyból elégtelen minősítést kap.  

 

Hanyag (2) 
- Aki kötelezettségeinek következetesen nem tesz eleget, érdektelenség, közöny 

jellemzi, vagy egynél több tárgyból elégtelen minősítést kap. 

 

 

8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Intézményünkben csoportbontás nincs. 
 
 

Az intézményben rendszeres tanórán kívülifoglalkozások vannak. A tevékenységek teljes körét 

és az adott tanévre érvényes időbeosztását, az igények felmérését követően, az igazgató és 

helyettese, a szervező tanárok bevonásával, alakítják ki.  

Ilyen tanórán kívüli foglalkozások lehetnek: 
- szakkör 
- diákkör, 
- korrepetálás, 
- versenyekre való felkészítés, 
- iskolai közösség által kezdeményezett rendezvény. 

 

 

Az intézményben minden tanuló számára kötelező tanórán kívüli foglalkozások a következők: 
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- sportnap/tömegsport, 
- iskolai rendezvények. Az iskola tanulói iskolán kívüli szervezetek, egyesületek 

munkájában is rendszeresen részt vehetnek, de munkájukhoz az iskolától 
kedvezményt csak akkor kaphatnak, ha tagságukat előzetesen bejelentették 

osztályfőnöküknek. 

 
9. A településen élő nemzetiségi kultúra megismerését szolgáló tananyag  

 

A nemzetiségi kultúra megismerése több tantárgyba is beépül. 
 

A közismereti tantárgyak esetében megjelenik: 
- a történelem és társadalomismeret, 
- művészeti ismeret, 
- az osztályfőnöki óra, 
- az idegen nyelv tantárgyak tananyag tartalmában. 

 A szakmai elmélet tantárgyak esetében megjelenik:  
- az osztályfőnöki óra,  
- az idegen nyelv, 
- a szakirányos tantárgyak tananyagtartalmában. Ezen kívül a tananyaghoz 

kapcsolódó előadók meghívásával, külső helyszínek meglátogatásával (pl.: 
múzeumok, kiállítások, rendezvények) is biztosítjuk a nemzetiségi kultúra 
megismerését. 

Ezen kívül a tananyaghoz kapcsolódó előadók meghívásával, külső helyszínek 

meglátogatásával (pl.: múzeumok, kiállítások, rendezvények) is biztosítjuk a nemzetiségi 

kultúra megismerését. 

 

10. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 

Az egészségnevelési elvek 

Nevelésünkben különös hangsúlyt kap, hogy az iskola kialakítsa az igényt a tanulókban az 

egészséges életmód iránt. Tudatosítanunk kell, hogy az egészség érték, annak megóvása 

minden ember elemi érdeke és legfőbb feladata. Célunk tanulóink pozitív gondolkodásának 

fejlesztése, szemléletének alakításának érdekében, hogy egészséges felnőttként feleljenek meg 

az élet kihívásainak 

 

Egészségnevelési feladatok 

Személyi higiénére nevelés 
- általános testápolás, 
- egészséges öltözködés, 
- fogápolás, 
- serdülőkori higiénés problémák. 

A környezet higiénére nevelés 
- a közvetlen tanulói környezet, az iskola higiénéje, 
- a lakás, a lakókörnyezet higiénéje, 
- a város higiénéje. 
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   Egészséges táplálkozásra nevelés 
- A táplálkozás-élettani optimumra törekvés ösztönzése. 
- A korszerű táplálkozástechnika megismertetése. 
- A táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása. 
- Megfelelő étkezési szokások kialakítására nevelés: az étkezések higiéniája, az 
étkezések esztétikája, az étkezések társas jellege. 
- Különböző csoportok eltérő táplálkozási sajátosságainak megismertetése 
 

    Egészséges mozgásfejlődés biztosítása 
- A rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése. 
- A sportolás szükségletté tétele. 
- A mozgás esztétikumának, örömszerző funkcióinak felismertetése. 
- Erőnlét, terheléstűrés, fittség, állóképesség egyéni fejlesztése. 

 

Baleset megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés 
- Felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére: az iskolában, a 

háztartásban, a közlekedésben 
- A gyógyításba és gyógyulásba vetett bizalomra nevelés. 
- A szűrővizsgálatok, a prevenció jelentőségének megismertetése. 

Mentálhigiéné, krízisprevenció 
- A lelki egészség megóvására nevelés. 
- A perszonalizációs és szocializációs folyamatok segítése. 
- A problémamegoldó, konfliktuskezelő, konfrontációtűrő-képesség fejlesztése. 
- A pozitív jövőkép kialakulásának támogatása 

 

    Függőséghez vezető szokások megelőzésére nevelés 
- A függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése. 
- Az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés Függőséghez vezető 

szokások megelőzésére nevelés 
- A függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése. 
- Az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés 

   Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés 
- Folyamatos, reális önismeretre nevelés. 
- A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése. 
- Elfogadó, toleráns magatartásra nevelés. 

- Felelős, örömteli párkapcsolatok kialakítására nevelés. 

Családi életre, társsá, szülővé nevelés 
- A nemi szerepvállalásra való felkészítés. 
- Családtervezésre, gyermekgondozásra, gyermeknevelésre való felkészítés. 
- A család harmonikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére való felkészítés. 
- A családi szerepek megélésére való nevelés. 
- Harmonikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés 

 

Az egészségnevelés színtere 

Tanórák 

Testnevelésórákon: évente mérjük a tanulók fizikai állapotát, felkészültségét és 

teljesítményét. A mérések eredményeit a testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök, 

valamint az iskolai védőnő is 

Osztályfőnöki órákon: egészségnevelési témát dolgozunk fel osztályonként, ennek során 
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kiemelt fontosságú a testi egészség mellett a lelki egészség is. 

 

A testi egészségre neveléshez kapcsolódó kiemelt témakörök:  
- az egészséges táplálkozás,  
- a dohányzás,  
- az alkohol és a drog,  
- a rákprevenció,  
- a szexualitás és az AIDS. 

A lelki egészségre nevelést a helyi tanterv szerint elsősorban az osztályfőnöki, ill. a 

kompetenciafejlesztés órák szolgálják. Ezen a területen kiemelt témakörök: 
- a konfliktuskezelés, 
- az önismeret,  
- a stresszkezelés, 
- a döntéshozás, pozitív döntéshozás 

 

Természetismeret órákon: a tantárgy emberismeret anyagrésze kapcsolódik az osztályfőnöki 

órák témáihoz. 

 

Tanórán kívül 
- A testi egészségre nevelés érdekében évente több alkalommal szervezünk sport-, ill. 

szabadidőnapot, valamint egészségvédő napot. 
- Támogatjuk és elősegítjük a sportegyesületekben végzett munkájukat. 
- Osztálykirándulások alkalmával az egészséges életre nevelés kiemelt hangsúllyal 

szerepel. 
- A lelkiegészségre nevelés érdekében nem hiányozhatnak a kulturális programok (pl.: 

színházlátogatások, kiállítások) sem 
-  

Az egészségügyi felügyelet és ellátások rendje 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója 

megállapodást köt iskolaorvosi teendők ellátására. Az iskolaorvos és az iskolai védőnő 

munkáját a megállapodásnak megfelelően végzi, a tanulók egészségügyi ellátását az orvos és 

a védőnő az igazgatóval egyeztetett rend szerint folytatja. Az iskolaorvossal, iskolai védőnővel 

egyeztetett időpontokban kerül sor a szükséges szűrővizsgálatokra, először beiratkozáskor, 

majd a tanév során osztályonként egy-egy alkalommal. Az osztályfőnökök tanévenként egy 

alkalommal fogászati rendelésre kísérik tanítványaikat. 

 

Az egészségnevelésben résztvevők 
- a vezetők, 
- az osztályfőnökök, 
- a tanárok, szaktanárok, 
- a tanulók, 
- a szülők, 
- az iskola adminisztratív és technikai dolgozói, 
- az iskolabüfét üzemeltetők, 
- az iskolaorvos, a védőnő, iskolafogorvos 
- külső meghívott szakemberek, előadók, 
- szakintézmények 
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A környezeti nevelési elvek 

A környezeti nevelés kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat 

bemutatására és formálására, elősegíti a környezeti-és egészség-tudatosság erősödését. A 

pedagógiai gyakorlat kiterjed: 
- a testi-lelki egészségnevelésre,  
- a társas készségek fejlesztésére, 
- a mentálhigiénés nevelésre is 

 

A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződnie kell a 

környezettudományi és társadalomtudományi ismereteknek, valamint felértékelődik a 

tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak ismeretkészletét összekapcsoló, 

harmonizáló pedagógiai törekvés. 

 

A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemzedékek 

életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel kapcsolatosak, ezért 

hangsúlyosan erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat formálóak. 

 
 

Fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön a 

nevelőintézmény egészének ökológiai kultúrája (pl.: hulladék újrahasznosítás, 

energiatakarékosság stb.). Az iskolai környezeti nevelésnek megvannak az iskolán kívüli 

formái is, teret nyújthatnak közművelődési intézmények, múzeumok, növény-és állatkertek, 

vadasparkok, nemzeti parkok stb. számára is. 

 

A környezeti nevelés céljai 
- Szem előtt tartva, hogy az egészséges ember egészséges környezetre vágyik, 

nevelőmunkánk szerves részének tekintjük a környezeti kultúrára, a 
környezetvédelemre nevelést. 

- Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, képesek lesznek a 
környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű 
értékelésére; a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és 
megőrzésére; a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és 
jogaik gyakorlására. 

-  A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 
magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó 
erkölcsi alapelv. 

- Kiemelt célunk a környezettudatos állampolgárrá nevelés, aminek érdekében képessé 
kell tenni a diákokat: a környezetvédelem szükségességének felismerésére; illetve 
annak a ténynek a jobb megértésére, hogy az emberiség jóléte a környezet 
állapotának és a természet megújuló képességének függvénye. 

- Ki kell alakítani a tanulókban: a környezettudatos magatartást és életvitelt, a 
személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt.  
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A célok eléréséhez a következő készségek kialakítása és fejlesztése szükséges: 
- alternatív, problémamegoldó gondolkodásmód, 
- ökológiai szemlélet, 
- kreativitás, 
- vitakészség, kritikus véleményalkotás. 

 

A környezeti nevelés feladatai 
- Tudatosuljon a tanulókban az egyén és a társadalom felelőssége az egészséges 

környezet megvalósításában. 
- A harmonikus környezet szépségének, a természet kimeríthetetlen esztétikumának 

befogadására és élvezetére is érzékennyé kell tennünk a tanulókat. 
- Legyenek tisztában a levegő, a víz, a talajszennyező anyagaival, ezek káros 

hatásaival. Elkülönítve gyűjtsék a veszélyes hulladékot. 
- Legyenek tisztában a zajártalommal, annak megelőzésével. 
- Érezzék fontosságát a nemzeti parkok jelentőségének, védelmének.  
- Legyenek tisztában az állat-és növényvédelem fontosságával. 
- Kiránduláskor környezetbarátként viselkedjenek 

 

Fejlesztési követelmények 

A tanulót jellemezze a nyitottság, mutasson érdeklődést a környezet élő és élettelen világa 

iránt. Ismerje fel a környezeti problémákat lokális és globális szinten. Próbáljon megoldási 

javaslatokat tenni. Környezetében végzett megfigyelései, vizsgálatai alapján törekedjen 

tapasztalatok megszerzésére. Legyen képes az így szerzett tudását és az ismeretszerzés 

folyamatában fejlődő készségeit, képességeit alkalmazni: 
- értékelje a természet szépségeit, 
- vegye észre az élő és élettelen világ legjellemzőbb összefüggéseit, 
- legyen képes a környezetében lévő élőlények, jelenségek és folyamatok 

megfigyelésére, 
- törekedjen a megfigyelések, vizsgálatok tapasztalatainak értelmezésére, ismerje fel az 

egyszerű összefüggéseket,legyen képes tanári segítséggel következtetéseket levonni, 
ítéleteket alkotni, 

- tudja elmondani megfigyeléseit, vizsgálódásainak eredményeit kiselőadás 
formájában, 

- igényelje az egészséges környezetet, 
- ismerje fel környezetében a környezetszennyezést, mint veszélyforrást, 
- törekedjen a megelőzésre és a veszély elhárítására, 
- erősödjék egyéni felelősségvállalása a jelen és a jövőbeni környezet iránt 

(fenntartható fejlődés), 
- óvja a természetet és embertársait, 
- ha lehetősége van választani, dönteni (vásárláskor, utazáskor), akkor a 

környezetkímélő terméket, technológiát részesítse előnyben 
-  

A környezeti nevelés színterei 

Tanórák 
- A természettudományos tantárgyak jellegéből adódóan –a tanterveknek megfelelően 

valósul meg a környezeti nevelés. 
- Az osztályfőnöki órákon a társadalomismeret, a szakmai elmélet tantárgyak 

tanterveiben szerepel a környezetvédelem, fogyasztóvédelem. 
- A tanórákon –a tananyaghoz kapcsolódóan –a tanulók előzetes gyűjtőmunkát 

végezhetnek; kiselőadást tarthatnak; kiadványokat kereshetnek könyvtárban; 
tájékozódhatnak az interneten. 
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- A tantermek rendben tartását, óvását megköveteljük tanulóinktól, hiszen az ápolt, 
rendezett környezet segíti a lelki harmónia elérését, a fegyelmezett személyiség 
kialakítását. A kulturált környezet érdekében hozzájárulnak a tantermek igényes 
díszítéséhez, zöld növényeket hoznak az iskolába, s ápolják azokat. 
 
Tanórán kívül 
- A tanulók minden évben szakmájukhoz kapcsolódó kiállításokon vesznek részt (pl.: 
HOVENTA), ahol a korszerű, energiatakarékos, környezetkímélő technológiákkal is 
megismerkedhetnek. 
- A szabadidős tevékenységek (pl.: kirándulások, sportnap) célja, hogy tanulóink 
minél többet legyenek friss levegőn, zöld környezetben, óvják természeti kincseinket. 
- Szorgalmazzuk a környezetvédelemmel kapcsolatos versenyeken, pályázatokon (pl.: 
Föld napja, Madarak és fák napja) való részvételt 

 

Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés 

A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Az 

osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a tanulókban kialakuló, 

formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a 

szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A tanulók 

számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, 

értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi 

hovatartozása. Az általános tájékozottsága, problémafelismerő és -feldolgozó képessége 

segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben 

pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja.A környezet megóvására, szépítésére, 

otthonossá tételére, igényes, gondos alakítására való nevelésen túl a mindennapi problémák 

felismerése, életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az 

együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, 

elmélyítésére. 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket 

megbontó tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és 

megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a 

szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag-és energiatakarékosság az iskolában. 

A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is 

kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat.  

 

A környezeti nevelés módszere 

 

A környezeti nevelés természetéből fakad, hogy a tanórán és a tanórán kívül is a hagyományos 

tanítási módszereken (pl.: frontális-, csoportmunka, kiselőadás) kívül más egyéb módszereket 

(pl.: aktív-és interaktív-, kooperatív módszerek, játékok, művészi kifejezés) is alkalmaznunk 

kell. 
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11. A tanuló esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  
 
Az intézményi esélyegyenlőség általános célja a halmozottan hátrányos helyzetű, 
köztük a roma tanulók befogadó oktatási környezetben történő nevelésének, 
oktatásának támogatása, minőségi oktatáshoz történő hozzáférésük és iskolai 
sikerességük javítása, a diszkrimináció visszaszorítása. 
 
Az iskola célja, hogy érvényesüljön:  

- a szegregációmentesség,  
- a diszkriminációmentesség,  
- a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának 

támogatása,  
- a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása,  
- az integráció biztosítása. 
-  

A fentieken túl célunk az esélyteremtés, a támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók 

hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény 

minden tevékenysége során: 
- a beiratkozásnál, felvételinél, 
- tanításban, ismeretközvetítésben, 
- a tanulók egyéni fejlesztésében, 

- az értékelés gyakorlatában, 

- tanulói előmenetelben, 

- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 

- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 

- a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

- az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosításában, igénybevételében, 

- az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférésben, 

- a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, 

- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel. 

 

 

Feladataink az esélyegyenlőség előmozdítása és megerősítése érdekében: 
- az oktatás színvonalának emelése, 
- belső értékelési rendszer megerősítése, 
- a pedagógiai módszertan fejlesztése, 
- kompetenciafejlesztés, 
- komplex felkészítő program a HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása 

érdekében, 
- egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások beindítása az iskolában és a 

kollégiumban egyaránt, 
- tanulók mentorálása, 
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- jelzőrendszer működtetése a problémák gyors felismerése és kezelése érdekében, 
- tájékoztatás, kommunikáció, 
- a HHH-tanulók megismertetése a számukra biztosított továbbtanulási 

lehetőségekkel, támogatásokkal, 
- szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, kollégiumi részvétel, stb., 

fontosságáról; a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a 
szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel, 

- pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az osztályfőnöki órák tananyagában, 
- prevenciós programok megvalósítása,  
- önismereti csoport működtetése szociális munkás, védőnő segítségével, 
- pályázati lehetőségek kihasználása, 
- pedagógus továbbképzéseken való részvétel. 

 
 

Szükséges annak pontos megjelölése is, hogy a kötelezettségek teljesítéséért ki/kik felelősek, 

kinek milyen feladata van 

Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők 

és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen az intézményi esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos feladatok megismerése. Az ő felelőssége annak biztosítása is, hogy az intézmény 

dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a feladatok 

végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges 

lépéseket. 

Az intézmény vezetője/helyettese felelős az esélyegyenlőségi intézkedések megvalósításának 

koordinálásáért, annak nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó 

esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

A nevelőtestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A 

tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az esélyegyenlőségre vonatkozó 

intézményi célokat és feladatokat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az 

esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 

 

Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy 

ismerje az intézmény esélyegyenlőségi céljait és feladatait és magára nézve is kötelezőként 

kövesse azt. 

 

12. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek. 
 

A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi vagy 

egyéb irányú munkájában elért jó eredmények jutalmazása fontos pedagógiai eszköz. 

 

A jutalmazásban részesíthetők köre 
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Csoportos jutalomban részesíthető: 

 
- osztály, diákkör, sportkör, vetélkedő győztes csapata stb. 

 
 

Egyéni jutalmazásban részesíthető: 
minden tanuló, ha arra érdemessé válik a következő alapelvek szerint: 

- kiemelkedő teljesítményt nyújt egy-egy tantárgyból, 
- kiemelkedő teljesítményt nyújt minden (de lehetőleg több) tantárgyból, 
- kiemelkedő teljesítményt végez szakmai gyakorlaton, 
- példamutató a magatartása és/vagy szorgalma, 
- kiemelkedő közösségi munkát végez, 
- bármilyen jellegű versenyen elismerést szerez, 
- egyéb fel nem sorolt indok alapján, ha azt a nevelőtestület, osztályfőnök, szaktanár, 

vezetőség érdemesnek tartja 
-  

A jutalmazásra javaslatot tehet 

- a nevelőtestület bármelyik tagja, munkaközösség, igazgatóság, 

-  vetélkedőket szervező közösség vagy egyén, 

-  az osztályközösség, 

-  együttműködő intézmény, gazdálkodó szerv, 

-  helyi és országos hatáskörű állami és társadalmi szervek 

 

A jutalmazás jóváhagyása 

Szóbeli és írásbeli dicséret 

Jóváhagyást nem igényel: 
- szaktanári-, 
- osztályfőnöki dicséret 

Jóváhagyást igényel: 
- igazgatói-(beadott javaslat alapján a vezetőség jóváhagyása), 
- nevelőtestületi dicséret (a nevelőtestület jóváhagyása) 

Tárgy-és pénzjutalom 
- a kiírás vagy meghirdetés szerint, 
- a hagyományok és anyagi lehetőségek szerint, 
- a nagyobb tárgy-és pénzjutalom esetében az érintett tanári közösség véleményének, a 

javaslatot tevő szervnek a bevonásával 

A jutalmazás formái 

Szóbeli és írásbeli dicséret 
- szaktanári dicséret, 
- osztályfőnöki dicséret, 
- igazgatói dicséret, 
- nevelőtestületi dicséret 

Tárgyjutalom 
- könyv, 
- serleg, emléktárgy, 
- egyéb tárgyjutalmak. 

Pénzjutalom 
- pályázatok díjazása, 
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- kirándulások, színház-, filmelőadás megtekintése esetén csoportos jutalmazás, 
hozzájárulás, 

- különféle versenyek helyezettjeinek díjazása, 
- külföldi utazáshoz hozzájárulás 

Kitüntetés 
- emlékérem, 
- oklevél, 
- egyéb kitüntetés.  

Jutalmazási alkalmak 
- iskolai ünnepélyek, rendezvények, 
- félévi, tanév végi bizonyítvány osztása, 
- versenyek, vetélkedők lezárulásakor, 
- szóbeli és írásbeli dicséretek a tanév során folyamatosan. 

 

Az írásbeli jutalmazás adminisztrációja  

Az egyéni írásbeli dicséreteket (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói) az ellenőrző könyvben, a 

tantestületi dicséreteket félévkor az ellenőrző könyvben, tanév végén a törzslapban és a 

bizonyítványban rögzíteni kell. 

 

Különleges esetek 

 Abban a rendkívüli esetben, ha valamely szempontból jutalmazásra, dicséretre érdemesült 

tanuló, az adott szorgalmi időszakban súlyos magatartási, fegyelmi vagy egyéb vétséget is 

elkövetett, a pedagógiai szituáció alapján kell mérlegelni a jutalmazás tényét. Vagyis az 

egyébként vétséget is elkövető tanuló sem zárható ki a jutalmazásból, ha mellette a fenti 

alapelvek szerint érdemessé vált a jutalmazásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 
 

 

A tevékenység megszervezése az iskolában 

 

Az igazgató kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógust, aki koordinálja a 
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programot. A tanévre vonatkozóan az iskola az éves munkatervben határozza meg 

tanévenként a feladatokat. 

 

 

 

 

Pécs, 2019. május 30. 

 

 

 

 

 Kissné Gungl Beáta Gabriella    Horváth Valéria 

  mb igazgató       mb. igazgatóhelyettes 

 
 

 

 

 

Elfogadva: 

 

 

 

     Dr. Sebestyén Ibolya 

      fenntartó 

 

Pécs, 2019. május 30. 
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OKTATNI KÍVÁNT SZAKMÁK TANTERVE 

 

4.62. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

21 811 01 

KONYHAI KISEGÍTŐ 

részszakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához 

hallássérültek (sh) számára 

 

a 34 811 04 Szakács szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 21 811 01 részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 21 811 01 

 

A részszakképesítés megnevezése: Konyhai kisegítő 
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A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás – turisztika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 18. Vendéglátás – turisztika 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

 

V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

 

A hallássérült tanulók 

 

1. A hallássérülés fogalma 

 

A hallássérülés a különböző mértékű és jellegű halláscsökkenés gyűjtőfogalmaként 

használatos. A hallószerv organikus illetve funkcionális elváltozását jelenti, mely állapot 

valamely betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség következménye. 

A hallássérülés fogalma két fő részre, a nagyothallásra és a siketségre, illetve a köztük húzódó 

átmeneti sávra, a hallásmaradványos állapotra osztható.  

Az emberi fül meghatározott magasságú és hangerejű levegőrezgéseket képes hangként 

felfogni. Az ún. hallásküszöb azoknak a hangoknak az érzékelését jelenti, amelyeket még éppen 

meghallunk. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik. Ennek regisztrálása 

audiogrammal történik. Két szempontból jellemezhető a hallás: a még éppen meghallott 

hangerő és a meghallott hangmagasság vonatkozásában.  

 

Ép hallású az, akinek hallási ingerküszöbe megfelel a teljesen ép hallású fiatal (átlag 18-20 

éves) egyének ingerküszöbe 0 dB-lel jelzett átlagértékeinek. Ez a hallás kiterjed a hallható 

hangok teljes tartományára, vagyis a 20 és a 20 000 frekvenciájú hangok területére. Műszeres 

hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, audiométerrel. A vizsgálat során megkeresik 

minden frekvencián (125Hz-8000Hz) azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet éppen 

meghall a páciens. A hallásvizsgálat eredményét az audiogramon rögzítik.  

A 0 dB-től - pozitív számok felé - eltérő legkisebb értéket orvosi szempontból már 

halláscsökkenésként értékelik. Ha az ember hallószerve valamilyen betegség, kórfolyamat 

következtében annyira károsodik, hogy korlátozottan lesz képes a hangingerek felvételére, 

hallási fogyatékosság alakul ki.  

Míg a hallássérülés orvosi értelemben egy tág fogalom, szűkebb terjedelmű gyógypedagógiai-

pedagógiai fogalomként értelmezve egy olyan hallási rendellenesség, ahol a sérülés időpontja, 
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mértéke, minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása, zavartalan fejlődése 

vagy folytatása lehetetlen, és a sérült egyén gyógypedagógiai (re)habilitációra szorul.  

A fentiek értelmében tehát eltér egymástól a hallássérülések orvosi és pedagógiai 

kategorizálása. Az orvosi jellegű csoportosítás esetén csupán a mennyiségi szempontok 

elsődleges figyelembevételével sorolja csoportba a hallássérülteket.   

 

2.  A hallássérültek csoportosítása 

 

2.1.  A hallásveszteség foka, mértéke, típusa szerinti felosztás: 

 Nagyothallók, akiknek a hallásvesztesége 20-90 dB a beszédfrekvenciában. 

 Siketség határán lévő nagyothallók, akiknek 90-110 dB a hallásvesztesége a 

beszédfrekvenciákon. 

 Siketek, akiknél 110 dB a hallásveszteség a beszédfrekvenciákon  

A korai életkorban megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a személyi 

adottságok függvénye (értelem, beszéd, tanulékonyság, stb.), hogy a gyermekre, fiatalra a 

nagyothalló vagy a siket típusú fejlődésmenet jellemző. 

 

2.2.  A hallásveszteség fellépésének időpontja szempontjából történő felosztás 

 Prelinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 Posztlinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása utáni időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 

2.3.  A csoportosítás történhet a hallásküszöb, a beszéd-, nyelv megértés nehézségei és 

speciális fejlesztési szükségletek szerint: 

 

- Enyhe fokú nagyothallás (30-45 dB a hallásküszöb) 

- Közepes fokú nagyothallás (46-65 dB a hallásküszöb) 

- Súlyos fokú nagyothallás (66-90 dB a hallásküszöb) 

- Átmenet a nagyothallás és a siketség között (91-110 dB a hallásküszöb) 

- Siketség (110 dB felett) 

3. A hallássérülés okai 

A hallási fogyatékosság okai lehetnek örökletesek és szerzettek. 

A halláscsökkenés rendkívül összetett kórkép, a nagyothallás és siketség okai igen sokrétűek. 

Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatóak: 

 

3.1. Örökletes vagy genetikai hallási fogyatékosság 
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Az örökletes hallássérülés, mint minden genetikus ártalom domináns és recesszív jellegű lehet. 

Általában kétoldali. Az örökletes eredetű hallásveszteségek lehetnek idegi, vezetéses vagy 

kevert típusúak, gyakran fordulnak elő közöttük progresszívek. Löwe (1992.) szerint az 

örökletes esetek egyharmadánál progrediáló halláskárosodásról van szó. 

 

3.2.Szerzett hallási fogyatékosság 

A szerzett hallási fogyatékosság esetében, az ártalmak három csoportját különböztetjük 

meg:  

 Prenatális - A prenatális sérülések vagy más néven intrauterin, méhen belüli károsodások, 

az intrauterin fejlődés során alakulnak ki, és kb. 20%-át alkotja a hallási fogyatékosságnak. A 

méhen belüli életben a magzatot igen sok károsodás érheti, például: a túlzott alkoholfogyasztás, 

a mértéktelen dohányzás és számos fertőző betegség ártalmai, gyógyszerártalmak. 

 Natális vagy perinatális- a szülés körüli időszakban, illetve a szülés alatt meghatározott 

kórokok, kóros állapotok okozhatnak károsodásokat a hallószerv területén. A koraszülött 

gyerekek között is gyakori a hallási, illetve halmozott fogyatékosság. Ennek oka az érfalak 

gyengesége és az ennek következményeként előforduló agyvérzés, vagy minimális 

oxigénhiányos állapot. 

 Posztnatális - a születés után sokféle kórok (mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai) vezethet 

halláskárosodáshoz, sokszor egymással kölcsönhatásban. A szülés utáni első években 

elszenvedett fertőző betegségek közül az agyvelő- és agyhártyagyulladás rendszerint 

súlyosabb, halmozott fogyatékossággal is járhat. A leggyakoribb betegség a középfülgyulladás. 

Bár az utóbbi években csökkenőben van a skarlát, diftéria, vörheny, kanyaró és más fertőző 

betegségek előfordulása, mégis számolni kell ennek veszélyével, mely hallóideg, középfül vagy 

belsőfül eredetű hallássérülést okozhat. 

Az utóbbi évtizedekben az antibiotikumok széleskörű elterjedésével nőtt a hallássérült 

gyermekek száma. Főleg a súlyos, gyulladásos betegségekre felírt erős antibiotikumok 

okozhatnak hallóideg károsodást. 

Mechanikai traumák, a hallószervre vagy a koponyára ható különböző erőbehatások a 

hallószerv sérüléséhez, halláscsökkenéshez vezethetnek. Ezek a sérülések különböző ütések, 

baleset, roncsolások következtében létrejött traumák, pl. a koponyát érő traumák a belső fül 

sérülését is okozhatják. 

Kémiai anyagoknak, bizonyos vegyszereknek, gyógyszereknek a belső fülre gyakorolt, 

többnyire hosszabb ideig tartó mérgező, károsító hatásuk van.  

 

A hallássérülésnek tehát többféle oka lehet. Származhat a külső, a közép- és a belsőfül 

zavarából. 

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem 

vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé. Ezt vezetéses hallászavarnak nevezzük. A 

„mechanikus” hangátvitel zavara. A hallómező eltolódik, halkabban, de torzításmentesen hall 

az egyén. Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses hallászavarban szenvedők jól hallják 

a beszédet. A vezetéses hallássérülés igen nagy százalékban átmeneti jellegű, amit orvosi 

beavatkozással meg lehet szüntetni, vagy akár spontán gyógyul (így van ez például egy erősebb 

megfázás, vagy például a repülőn tapasztalható fülbedugulás esetében). Kisebb számban 

veleszületett – sokszor anatómiai elváltozás okozza a károsodást –, ilyen esetben szükséges 

lehet hallásjavító eszköz használata. Ha a belsőfülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, vagy 
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az agyhoz vezető idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi eredetű. A 

hallásveszteség ebben az esetben mennyiségi és minőségi jellegű. A hangbenyomások 

halkabbak, torzabbak. E hallássérülések kb. 95%-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza 

a hallásproblémát (cochleáris hallássérülés). A fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben a 

hallóideg megbetegedése a hallászavar oka.  

Az idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja 

kellő mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt hangerő-torzításokat eredményez, ami még 

nehezebbé teszi a beszédértést, így számukra a hallókészülék viselése elengedhetetlen. 

Súlyosabb sérüléseknél azonban nem lehet hallókészülékkel sem elérni a beszédhalláshoz 

szükséges hallásszintet. Ilyen esetekben műtéti eljárással javítják a beszédhallást. 

 

4. A hallássérülés következményei 

A hallássérülés a legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását érinti.  

 

4.1.A hallás jelentősége 

 

- a hallás minden irányból közvetít (a hallás révén a személy az őt körülvevő teljes térrel 

kapcsolatban áll) 

- a hallás távolabbi eseményekről is közvetít (amit már a szemünkkel nem vagyunk képesek 

érzékelni, a fülünkkel még halljuk) 

- a hallás permanens ingerközvetítő (akaratlagosan nem kapcsolható ki) 

- az akusztikus benyomások, illetve a beszéd irányítják a vizuális észlelést („Nézd mi van ott!”) 

- az akusztikus ingerek érdeklődést kíváncsiságot váltanak ki 

- az akusztikus benyomás előkészít a bekövetkező eseményre (hallom, hogy csengetnek) 

- a hallás útján kialakult belső beszédnek magatartás szabályozó szerepe van 

- a hallás hangulatokat közvetít 

- a hallás alapján kialakuló beszéd a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás legfőbb eszköze. 

 

A felsoroltak alapján láthatjuk, hogy a halláscsökkenés esetén milyen negatívumok érhetik a 

gyermeket. 

Többek között: 

 

- A valóság mozaikszerű, szaggatott információkból áll össze, mert sokszor hiányoznak a 

lényegi összefüggések. Sokszor értelmetlen, kaotikus információkat kell elfogadnia a 

tanulónak. Ebből kifolyólag már nem keresi az összefüggéseket, okokat, egyszerűen elfogadja 

az inkoherens tényeket. 

- Hiányozhatnak a távolabbról érkező, figyelmet irányító információk. Ettől a világ 
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unalmasabb, egysíkúbb lesz. Sokszor a lényeges információt nem kapja meg a tanuló, mivel a 

vizuális információk közötti értékrend másként alakul, mint halló társaiknál.  

- A figyelem önkényesen vándorol 

- A személyiség merevebbé válhat, nehezen vált egyik helyzetről a másikra, megszokott 

sémákat alkalmaz, sokszor inadekvát módon. 

- A személyiség kevésbé finoman differenciált, az érzelmi világ szegényesebb, fejletlenebb, az 

empátiás készség fejletlen. 

- A magatartást a vizuális benyomások irányítják, és csak kis mértékben befolyásolják a 

társadalmi konvenciók 

- Jellemző lehet a kapcsolatok beszűkülése. Ebből adódhat információhiány.  

- Gyakori mások szándékának félreértelmezése. 

- Téves ítélkezés 

- Agresszió 

- Önértékelési problémák. 

 

4.2. Beszédkommunikáció, a nyelv elsajátításának zavara 

 

4.2.1. Kiejtés 

Elsősorban azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, amelyeket a gyermek, 

fiatal nem jól hall. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érint a hibás 

ejtés és annál inkább kihat a beszédhangra is. Mivel a súlyos fokban hallássérült 

gyermeknél, fiatalnál nincs vagy gyenge a visszajelzés a hibás képzésről, nem is képes 

eredményesen kijavítani az artikulációs hibákat külső segítség (szurdopedagógus) nélkül. 

Leggyakrabban a sziszegők és a gy, ty, c, cs hangok a hibásan képzettek, de a 

magánhangzókban is előfordulhatnak cserék. A kiejtési hibák mellett a beszéd minőségét 

rontja a beszédprozódiai elemek hibája vagy hiánya. Jellemzője a monoton, kevésbé 

dallamos, hibásan hangsúlyozott, ritmustalan, lassú tempójú beszéd. Az artikulációs és a 

szupraszegmentális hibák hallókészülék alkalmazásával, valamint az egyéni 

szükségletekhez igazodó hallás-, beszédnevelési eljárásokkal eredményesen javíthatók. 

A súlyos hallássérültek beszédének jellemző vonásai lehetnek  

- Elmosódott, hasonló hangzású magánhangzók 

- Lelassult beszédtempó 

- Bizonytalan izomfeszültséggel képzett szavak 

- Gyakran hibás vagy hiányzó sziszegő hangok 

- Helytelen levegővétel 

- Gyakori orrhangzósság 

- Feszített hangszalagréssel képzett hangok (fejhang) 

- Gyakori hangcserék a hasonló képzésű, a hasonló területeken képzett,  hasonló 

hangzású és hasonló vizuális képet nyújtó hangok között 

- Ritmustalan, hangsúlytalan, dinamikátlan beszédtempó 

- Darabos, zavart ritmus 
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A hibás ejtés gyakran vezet helyesírási hibákhoz. A gyermek, fiatal úgy írja le a szavakat, 

ahogyan ejti őket, vagyis gyakran hibásan. Ez a hiba az írás és az olvasás egyidejű 

alkalmazásával jól javítható, és a kiejtésre is pozitívan hat. 

 

4.2.2. A szókincs jellegzetességei hallássérülteknél 

Minél nagyobb a halláskárosodás mértéke, annál szűkebb mind az aktív, mind a passzív 

szókincs. A szókincset sok olvasással, társalgással bővíthetjük. A nyelvi és beszédfejlesztő 

munka minden iskolai foglalkozásnak kiemelt feladata, a társalgáshoz, manipulációhoz, 

beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztéssel, a szavak jelentésének állandó tisztázásával.  

A szókincs hiányosságai vezetnek a beszédértés zavaraihoz és az alacsonyabb olvasási 

szinthez. A szókincsbeli elmaradás minőségileg különbözhet a pedagógusok által tapasztalt 

korlátozott nyelvi kóddal beszélő gyermek, fiatal szókincsbeli hiányosságaitól. Mivel a 

hallássérült gyermek, fiatal beszédelsajátítása mesterséges tanulási folyamat eredménye, 

szókincséből egyszerű, hétköznapi fogalmak is hiányozhatnak, ugyanakkor magasabb 

szintű kifejezéseket ismerhetnek. A hallássérült gyermek, fiatal nehézségei elsősorban a 

szövegértés vonalán és kevésbé az olvasástechnika területén jelentkeznek. Az 

olvasástechnikai problémák általában a kezdeti szakaszt jellemzik, míg a szövegértési 

problémák gyakran fennmaradnak az iskoláztatás évei alatt. Ennek oka az, hogy habár a 

hallássérült gyermek, fiatal egyre több szót és kifejezést ismer meg, a szövegek nyelvi 

szintje folyamatosan emelkedik. A szövegértési problémákat a szűkebb szókincs, a 

szinonimák ismeretének hiánya, illetve a mondatok helytelen tagolása okozhatja. 

Minél többet társalog a gyermek, fiatal, minél többet olvas, annál erősebb ütemben fog 

gyarapodni a szókincse. 

Fontos szempont a hallássérültekkel való kommunikáció tekintetében, hogy mindig meg 

kell győződni róla, hogy a gyermek, fiatal, illetve a fiatal felnőtt hallássérült megértette-e 

azt, amit közölni szerettünk volna vele.  

Célszerű a rövid, pontos, egyszerű fogalmakkal megfogalmazott instrukciók adása, néhány 

kérdéssel a megértés ellenőrzése. 

 

4.2.3.  A beszéd grammatikájának jellemzői hallássérülteknél 
A súlyos fokban halláskárosodott gyermekek, fiatalok beszédében gyakoriak a grammatikai 

hibák. Mivel a toldalékok általában hangsúlytalan és gyakran szóvégi helyzetben fordulnak 

elő, gyakori az elhagyásuk, felcserélésük. A grammatikai hibák száma elsősorban a 

szituációkhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított társalgásokkal és 

rendszeres olvasással csökkenthető. 

 

4.3.  A beszédértés jellemzői hallássérülteknél 

A nyelvi nehézségek nemcsak az aktív nyelvhasználatot, hanem a beszédértés területét is 

érinthetik. A hallássérült gyermekek, fiatalok a halláson kívül a szájról olvasást is 

felhasználják a beszédértés segítésére, ennek mértéke gyermekenként, fiatalonként változó.  

A szájról olvasás megkönnyítése azáltal lehetséges, ha a pedagógus minden fontosabb 

közlésnél a hallássérült gyermek, fiatal felé fordul. További segítséget jelent a természetes 

artikuláció, a normális beszédtempó. Téves hiedelem, hogy a hallássérült gyermek, fiatal 

könnyebben érti a beszédet, ha az nagyon tagolt, lassú, az artikuláció eltúlzott. Előnyös a 

szájról olvasás szempontjából az is, ha a pedagógus nem járkál beszéd közben. A szájról 

olvasást nehezítheti a pedagógus arcába hulló haj (férfiaknál bajusz és szakáll), a 

fényviszonyok, valamint az, ha a beszélő a száját véletlenül eltakarja. 

Előnyös, ha egyszerre csak egy ember beszél a hallássérülttel, természetes, jól 

hangsúlyozott, érthető beszédtempóban. Ha többen beszélgetnek, ne vágjanak egymás 

szavába, közlési szándékukat jelezzék.  
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Fontos leszögeznünk, hogy a hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a 

beszédfunkciókra terjednek ki, és nem érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket. 

Amennyiben a hallásveszteség következményeit csökkentjük, akkor a hallásneveléssel, a 

hallókészülék alkalmazásával az elsődleges sérülést, a halláskárosodást, a hallásveszteség 

mértékét is csökkentjük. 

A hallássérültekkel való eljárások a személyiség egészének fejlesztésére irányulnak, ezen 

belül a nyelv, a beszéd fejlesztése eszköz és cél is egyben. A következő területek kapnak 

hangsúlyos szerepet: 

- szókincs  

- grammatika 

- szintaxis 

- kiejtés 

- beszédhallás. 

A nyelvfejlesztés megvalósulásának formái: 

- társalgások (cselekvéshez kötve vagy anélkül) 

- olvasmányok 

- írásbeli munkák. 

 

5.  A hallássérült gyermek, fiatal együttnevelése halló társaikkal 

 

5.1.  A szegregáció a sérültek és nem sérültek egymástól elkülönített oktatását jelenti. A 

szegregált, speciális iskolai oktatás igyekszik ideális feltételeket biztosítani (kis 

osztálylétszám, szakemberek megléte). Számos indoka lehet annak, hogy a gyermek, fiatal, 

speciális iskolában, szegregált szervezési formában tanul. 

 

5.2.  A másik forma az integráció (fogadás). Hazánkban legelterjedtebb az egyéni teljes 

integráció. A hallássérült gyermek, fiatal, a tanítás teljes idejét a többségi (halló) osztályban 

tölti. 

A sikeres integrációnak számos objektív feltétele van: a korai felismerés, a hallókészülékkel 

való ellátás, a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása. Korai hallás - és beszédfejlesztés, a támogató család, a tanterem 

kedvező akusztikai jellemzői, az adó-vevő készülék, indukciós hurok használata, az 

integrációt segítő gyógypedagógus közreműködése, igény esetén pedagógiai asszisztens és 

jelnyelvi tolmács segítsége. 

A hallássérült tanulókkal foglalkozó többségi pedagógusnak sokrétű feladatot kell 

megoldania egyidejűleg. Ismernie kell a sérülés sajátosságait, a habilitációs/rehabilitációs 

lehetőségeket. Tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermek, fiatal milyen egyéni 

képességekkel rendelkezik, mennyi információt képes megérteni a hallása révén, mekkora 

mértékben támaszkodik a szájról olvasási képre. Továbbá szükséges, hogy a pedagógus 
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körülbelül tisztában legyen azzal, hogy a tanuló mekkora passzív szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy a további elsajátítandó tananyagot, milyen alapokra tudja építeni. Fontos, 

tudnia, hogy a diák szövegértése milyen szinten van, hiszen így tudja segíteni őt egy-egy 

főfogalom kiemelésével, szómagyarázatokkal a szövegértés területén.  

Mindezekhez nélkülözhetetlen az egyes nevelési helyzetekben az egyéni különbségek 

figyelembevétele és pedagógiai kezelése. Az egyéni különbségek a hallássérülés 

minőségétől, mértékétől és a tanuló mentális és személyi adottságától függ.  

a. Inklúzió mint optimalizált, kibővített integráció is jelen van a mai oktatási 

rendszerünkben. Az inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerű átalakulását 

jelenti. Ebbe a folyamatba az összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. 

Nem zavaró elemként, hanem új kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális 

gondoskodás jár valamennyi tanulónak, legyen bármiben akadályozott vagy nem. 

Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több mint gyógypedagógia, és több, mint 

az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív oktatásban kiemelt szerepet kap 

a differenciált oktatás. 

 

A hallássérült diákok számára fontos motiváló tényező, ha a halló társaik elfogadják őket, 

így a képzésben is sikeresebbé válnak. 

Számolnunk kell szubjektív feltételekkel is az integráció tekintetében: az intellektuális 

képességek, a pozitív személyiségjegyek, az érthető beszéd, a jó beszédmegértési szint, 

nyelvi tanulékonyság, szorgalom, terhelhetőség, családi háttér. 

 

6.  A hallássérültek által használt technikai eszközök és hallásjavító műtétek 

 

6.1.  A hallókészülék 

 

Ma már nem létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy teljesen korrigálni. 

Ez történhet hallókészülékkel - olyan súlyos esetekben pedig, amikor a hallókészülék nem 

biztosít megfelelő erősítést -, műtéti eljárással biztosítható a hallás élménye. A modern 

hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr hangerősítő készülék. A 

levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon felfogja, és elektromos 

rezgésekké alakítja, felerősíti, majd visszaalakítja hanghullámokká. A hallókészülékkel 

történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához 

legmegfelelőbb erősítést - azaz, hogy a hallókészülékkel erősített fülön mért eredmények 

illeszkedjenek az optimális beszédmezőbe. A hallás javítására kifejlesztett készülékek 

szinte minden igényt ki tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül 

mögé helyezhető változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig 

hozzáférhetőek. A hallókészülék felerősített hangját a fül mögé helyezhető készülékek 
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esetében a fülbe egyéni lenyomat alapján elkészített fülilleszték juttatja be. A hallókészülék 

a gyermek, fiatal egyéni igényeihez, hallásállapotához igazodik. Felírását, ellenőrzését 

szakember végzi. A hallókészülékek egész napos viselésre készültek. 

A hallássérülteket oktató pedagógusnak fontos tudnia, hogy a hallókészülék 

elengedhetetlen eszköze a gyermek hatékony ismeretanyag elsajátításának. 

Kisgyermekeknél a hallókészüléke ellenőrzését, az elemek megfelelő töltöttségét a 

pedagógus ellenőrzi. Idősebb diákok képesek önmaguk elvégezni mindezt, de a biztonság 

kedvéért az őket oktató pedagógus feladata a szúrópróba szerű ellenőrzés, hogy a 

készülékek megfelelő állapotban vannak-e.   

A hallássérült diákokat integráltan oktató pedagógus jó ha tisztában van azzal, hogy a 

rosszul beállított segédeszköz fejfájáshoz és egyéb fizikai tünetekhez vezethet, illetve 

átmeneti magatartás problémákat eredményezhet. A készülék beállítását szakemberek 

végzik nem a pedagógus kompetenciája. 

Fontos szerepe a tanárnak abban van, hogy motiválja a tanulókat arra, hogy mindig viseljék 

a segédeszközt, hiszen hallásuk csak azzal optimális. 

 

6.2.  Az adó-vevő készülék jól segíti a hallássérült tanuló oktatását azáltal, hogy csak a 

hasznos jeleket erősíti fel, a háttérzajokat nem. Előnye, hogy a távolabbról jövő beszédet is 

erősíti. Egy adó és egy vevő részből áll, az adó részhez mikrofon csatlakozik, melyet 

általában a beszélő visel. 

 

6.3.1.  A Cohleáris implantátum „A cochleáris implantáció (CI) egy hallásjavító műtéti 

eljárás. Ennek során a csiga (cochlea) szőrsejtjeinek működését pótolják egy beültetett 

elektródával. A műtét előtt a gyermek alapos orvosi, gyógypedagógiai vizsgálaton esik át, 

ezek ismeretében döntenek a szülők a szakemberek támogató véleménye mellett a 

műtétről.” (dr. Perlusz Andrea) 

A cochleáris implantátum több elemből áll. Ezek egy részét a hallássérültek koponyájába 

operálják - közvetlenül a fejbőr alá ill. a belső fülbe vezetik -, más részeit pedig kívül, a 

testükön viselik. A külső elem részei: a hangokat felfogó mikrofon, a beszédprocesszor, 

valamint az adókészülék, ami a jeleket a beültetett belső elem felé továbbítja. Az adó és a 

vevő rész a fejbőrön keresztül mágnes segítségével kapcsolódnak. 

A cochleáris implantátum beépítésének legfontosabb feltétele, hogy a hallóideg - azaz a 

belső fültől az agykéreg felé vezető pálya - ép legyen. Amennyiben a műtét megtörténik 1 

hónappal később helyezik fel a készülék külső egységét. 

A cochlearis implantátumon kívül létezik még középfül implantátum és csontvezetéses 

implantátum is. 

A csontvezetéses implantátum a hangokat a csont segítségével a belső fülbe továbbítja 

egyenesen ezzel áthidalva a külső és középfület. Három részből áll titánimplantátum, 
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beszédprocesszor, illesztési felület. Legjobb eredmény a vezetéses, illetve kevert típusú 

halláscsökkenésnél, vagy egyoldali idegi hallássérülésnél érhető el. 

Középfül implantátum enyhe, közepesen súlyos és súlyos idegi típusú halláskárosodás, 

illetve kevert halláskárosodás esetében jelenthet megoldást. 

 

6.3.2. Egyéb műtéti eljárások 

 

- timpanoplasztika 

A dobhártya és hallócsontok középfülgyulladás következtében fellépő károsodását 

rekonstruálják műtéti eljárások során. 

 

- stapedotomia 

A kengyelt érintő csontosodási folyamat következtében kialakuló helyzet. Mesterséges 

anyagok felhasználásával protéziseket, pisztonokat ültetnek be. Ezzel lehetővé téve, hogy a 

rezgések újra eljussanak a belső fülbe. 

 

6.4.   Indukciós hurok 

 

A hallókészüléket viselő tanulók számára komoly és mindennapos problémát jelent a 

hallókészülékük mikrofonján át beérkező hangok értelmezése és megértése. Külső zajok 

jelenlétében, visszhangos környezetben, vagy amikor távoli és esetenként torzult hangokat 

kellene a hallókészülék mikrofonján keresztül értelmezni, a megoldást az indukciós hurok 

jelenti. 

Az indukciós hurok a komplex akadálymentesítésben használatos elektronikus eszköz. A 

helyes megnevezése hangfrekvenciás hurokerősítő-rendszer. Az indukciós hurkokat azzal 

a céllal fejlesztették ki, hogy a hallásukban sérült emberek számára hanginformációkat 

tegyenek érthetőbbé lehetővé téve számukra azok problémamentes befogadását és 

megértését.  

 

7.  A hallássérültek oktatásában használt kommunikációs módszerek lehetséges 

csatornái: 

 

- Vokális (hangi) - auditív csatorna: a hallásmaradvány aktivizálásának időpontja 

meghatározó, erre a lehetőségre épít a hallásnevelés. Ennek a csatornának a 

felhasználásával történik a hangos beszédben történő kifejezés és a beszéd 

megértésének kialakítása. Az enyhén hallássérült tanulók oktatásánál az auditív út 

érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nagyothallók esetében a beszédre épül a tanítás, 

kiegészítve szurdopedagógiai fejlesztéssel. 
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- Az artikulációs-vizuális csatorna: vagyis a szájról olvasás és az azt kiegészítő hallás, 

illetve olvasás. Súlyosabb veszteségek esetén a szájról olvasás domináns információ 

felvételt biztosít, és a hallási benyomások töltik be a kiegészítő szerepet. 

- Manuális-vizuális kommunikációs csatorna, mely az ujj-abc, fonomimikai jeleket, 

illetve a jelnyelv használatát jelenti. Az ujj-abc jelei valamennyi beszédhangot 

megjelenítik egy-egy kézjellel. A jelnyelv szónyelv, a jelek szavaknak felelnek meg. A 

jelnyelv alkalmazása két úton lehetséges, vagy a hangos beszédnek alárendelt 

helyzetben, azt mintegy kísérve, kiegészítve, vagy mint önálló információs csatorna. 

Siket közösségekben az egymás közti fő nyelvi érintkezési forma. A jelnyelv előnye 

lehet súlyos hallássérülteknél, hogy a beszélő figyelmét kevésbé terheli, és így a siketek 

számára könnyebb kommunikációs lehetőséget kínál. Használata indokolt olyan 

esetben, amikor a hangos beszéd értelmezése kevésbé jó eredményt ígér. 

- Grafikus-vizuális kommunikációs csatorna, ami az írás és olvasás területeit foglalja 

magába. Feltétele a gazdag szókincs és a nyelv grammatikai szabályainak ismerete. 

Fontos szerephez juthat, ha a hallássérült beszéde nem eléggé érthető. 

- Vokális (artikulációs) – taktilis csatorna: a mások, vagy magunk által produkált 

beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. Például gége érintése. 

- Manuális- taltilis: súlyosabb fokú hallás, illetve egyidejűleg látássérült személyek 

alkalmazzák kommunikációjukban. Amikor egymás tenyerébe írják az információkat. 

 

8. Módszertani útmutatások 

A szakképzés eredményességében elsődleges szerepe van az ún. teamben való 

tevékenykedésnek, azaz a különböző képzettségű szakemberek összehangolt működésének. 

A team összetétele: 

- közismereti oktatásban résztvevő tanárok, 

- a szakmai, elméleti oktatást végző szakoktatók, 

- a gyógypedagógus tanárok (szurdopedagógus, logopédus), 

- a pedagógiai munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek), 

- egyéb szakemberek (szakorvosok, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás), 

- szükség esetén jeltolmács bevonása a feladatmegértés elősegítéséhez, tanulói visszajelzéshez. 

 

Az oktatás során kiemelt jelentőségű a beszédértés megfelelő körülményeinek biztosítása.  

- A pedagógusnak, szakoktatónak minden körülmények között jó szájról olvasási képet 

kell biztosítania. Optimális feltételeket kell teremteni a beszédértés elősegítésére.  

- A tanár minden fontosabb közlésnél a hallássérült felé fordul természetes, jó szájról 

olvasási képet nyújtó artikulációval, közepes beszédtempóval és dallamosan, 

dinamikusan beszél. 

- A hallássérült gyermek, fiatal tanulását az átlagos gyermeknél, fiatalnál jobban segíti a 

vizuális szemléltetés. A tanár mimikája ezért legyen kifejező. Ő maga legyen empatikus 

személyiség, fejlett problémamegoldó képességű, optimista. Egyéntől és a 

halláskárosodástól függően hasznos lehet a jelnyelv egyes elemeinek ismerete. 

- Az elméleti tanórákon a hallássérült tanuló válassza meg úgy a helyét, hogy a lehető 

legjobban lásson. A tanterem legyen jól megvilágított. Film-, dia-, videó vetítések előtt 

a tanár ismertesse, hogy mit kell majd megfigyelni. Sötétben, hallókészülék viselése 

mellett nem érti a tanuló a magyarázatot. 
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- A gyakorlati oktatás során is először ismertetni kell, hogy mi kerül cselekvő 

szemléltetésre, azaz mit kell pontosan megfigyelni. Csak a feladat ismeretében tud a 

tanuló az író – számítógépre, a kezeire, a munkavégzés technikájára koncentrálni. 

Lehajló testtartás, takart száj esetén az információ tört része jut csak el a diákhoz. 

Számítógépes gyakorlatkor a tanár a gép mögött, a diákkal szemben állva tud 

ismereteket közvetíteni. 

- A tanár, szakoktató természetes hanghordozással, nyugodt tempóban köznapi 

hangerővel és artikulációval beszéljen! Előadása érthetőségét természetes gesztusokkal, 

élénk mimikával, finom testbeszéddel fokozhatja. 

- Zajos hátterű, szűk frekvenciás vagy túl gyors beszéd rontja a beszédértés esélyeit. 

Munkatevékenység közben, korrekció előtt a tanár érintse meg a tanulót, állítsa le a 

tevékenységet, amikor feladatot jelöl ki vagy javítja a diák munkáját. 

- A tanulók vizuális gondolkodásmódja miatt az oktatás során nagy jelentőségű a 

sokoldalú szemléltetés. A szemléltetés során meg kell győződni a szakmai ismeretek, 

fogalmak tartalmi megalapozottságáról, és beépüléséről a kognitív rendszerbe. A 

feldolgozás, alkalmazás szintjein szóbeli, táblázatos, írásbeli, rajzos visszacsatolás 

kérése tájékoztatást nyújt a pedagógusnak. A tudásszint értékelésekor a szemléltető 

eszközök használata melletti tudás értékelése tekinthető reálisnak. 

- Mivel a hallássérült fiatalok nyelvi szerkezetbeli gondolkodása gyengébb, szókincsük 

mesterségesen alakult ki, a felzárkóztatásra biztosított többlet órákon a hosszabb, elvont 

tartalmú, nehezebben ejthető szavak, kifejezések elsajátítása külön is kapjon 

megerősítést. 

- A megértés, bevésés ellenőrzését szómemória játékokkal, képekkel különböző 

szövegkörnyezetű előfordulások felismertetésével, önálló szövegbe helyezéssel 

célszerű gyakoroltatni. 

 

Kiscsoportos oktatási szervezeti formákban (pl. csoportbontásban) a hallássérült tanulók ne 

képezzenek külön csoportot. Mindig a hallók között dolgozzanak a tanulás-tanítás folyamán.  

Mindig legyen a csoportban segítője, akihez fordulhat 

 

Egyéb tanulásszervezési kérdések, gyakorlati teendők 

 

- A pedagógus, szakoktató jó szájról olvasási kép nyújtásával segítheti a beszédértést. 

- Az osztályteremben olyan ülőhelyet találjanak, ahonnan közelről láthatja és hallhatja a 

tanárt! Ne kerüljön szembe az ablakkal!  

- A tanulónak biztosított forgószék is előnyös lehet. Célszerű az első padba, jobb vagy 

bal szélre ültetni a hallássérült diákot. 

- A megértést a vizuális oktatási módszerekre alapozott ismeretátadás segíti (képek, kép-

hang és írásalapú kommunikációs eszközök). 

- A tanítási órákon nélkülözhetetlen a közvetlen hallást segítő eszközök használata. 

- A hallássérültek integrált oktatását, elsősorban a beszédmegértést segíti elő a vezeték 

nélküli kommunikációs rendszer. A tanár-diák közvetlen kapcsolat URH adóvevő, 

illetve indukciós hurok alkalmazásával könnyíthető. 

- Nehezen kiejthető szakszavak artikulációs ejtésének kialakítását és automatizálását 

szurdopedagógus, logopédus támogatja. 

- Előtérbe kerülnek mind az oktatásban, mind a számonkérésben az írásbeli 

kommunikációs formák, melyek nyelvi megfogalmazása legyen egyszerű, lényegretörő. 
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Hasznos a tanulóval közösen szerkesztett szakmai szakszótár, szakmai jelszótár 

segítsége. Az értékelés pozitív és ösztönző legyen. 

-  Mindig a hallók között dolgozzanak a hallássérült tanulók a tanulás-tanítás során. 

- A hallássérült gyermek, fiatal számára problémát jelenthet a hosszabb tanári előadás 

egyidejű követése és jegyzetelése. A probléma kiküszöbölésére javasoljuk, hogy 

készítsünk vázlatot a tanulónak, vagy más tanuló órai jegyzetét fénymásoljuk. 

Ügyeljünk, hogy a szakszavak ne kerüljenek hibásan megtanulásra! 

- Nem mindig egyszerű a hallássérült tanuló számára a témaváltás. A pedagógus segítheti 

a hallássérült megértését, ha órákon hangsúlyosabban jelzi ezt, illetve még egyszer 

összefoglalja a tematikus egységeket. Témaváltáskor az új téma kerüljön fel írásban a 

táblára, ezzel jelezve a következő tematikai egységet a hallássérült tanulónak. 

Könnyebbséget jelent, ha a hallássérült tanuló esetenként írásban is megkapja azokat a 

feladatokat, melyek utasítása sok elemből áll, s minden elem fontos információt hordoz. 

- Fontos a hallássérült tanulóval előzetesen megismertetni és elsajátíttatni a tananyag 

kulcsfogalmait. 

- A jegyzetek készítésénél lehet kijelölni segítő diákot/társat, aki az órán segíti a 

hallássérült diákot annak érdekében, hogy a többi diákkal együtt tudjon haladni. Illetve 

lehet alkalmazni indigót, fénymásolást. 

- Hangsúlyozzuk az órák végén elhangzó információkat! 

- Folyamatos legyen az ellenőrzés és értékelés, a tanulási folyamat az egyéni 

szükséglethez igazodjon. 

- A hallássérült gyermek, fiatal fejlesztése pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárásokkal, megfelelő audiológiai ellátással és egyre modernebb hallókészülékek 

szakszerű használatával történhet. 

- Az eredményes nevelést, a szakmai képzés színvonalát az előbbieken túl az általános 

iskolai tanulmányok, az eddig elért fejlődés is meghatározza. 

- A hallássérült fiatalok oktatása során fokozott figyelmet kell fordítani látásuk 

védelmére. 

 

9. Hallássérültek pályaválasztásának lehetőségei 

 

A hallássérült tanulók pályaválasztásának szubjektív meghatározói lehetnek: 

- beszédszint 

- hallásfok 

- személyiség 

- készségek szintje.  

Az objektív meghatározó a szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség. A választás során 

háttérbe szorulnak azok a szakmák, melyek balesetveszélyesek, illetve amelyekben a 

beszédmegértés központi szerepet tölt be. Így a pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a szubjektív meghatározók fejlesztésére, hogy szakmák köre bővülhessen számukra.  

A munkavállalás szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be a hallássérült személy 

kiegyensúlyozottsága, a kapcsolatokra való nyitottsága, az érdeklődés foka, valamint a sérülés 

egészséges elfogadása, amely a halló emberekkel szembeni előítélet kialakulását akadályozza.  

Továbbá döntő szempont a pályaválasztásnál az iskolai tananyag elsajátításának szintje, hogyan 
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fejlődnek képességei, készségei a tantárgyi tudás tükrében. 

 

10. A szakmai képzésen túl kiemelt speciális nevelési feladatok 

 

- Fontos feladat a szociális kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, az érintkezési 

formák pontos értelmezése, a megfelelő nyelvi formák elsajátítása a személyiség 

harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Elengedhetetlen az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszer pontos 

kiépítése, a kognitív funkciók szintjeinek állandó fejlesztése. 

- Fontos a vizuális percepció, az önkifejezés, önmegvalósítás, a valóság képi 

feldolgozásának bekapcsolása a tanítás-tanulás folyamatába a személyiség 

kibontakoztatása céljából. 

- Mozgás, ritmus, a beszéd-ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában. 

- Szükséges a tehetség gondozása. 

- Fel kell készíteni a diákokat a felnőttek, a munka világába való beilleszkedésre. 

 

 

VI. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

  
9. évfolyam 

heti óraszám 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet 

és gyakorlat együtt 
21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
1,5 54 1,5 52,5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1260 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1561 óra (756+70+735) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

       

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11518-16 

Élelmiszerismeret 

Általános 

élelmiszerismeret 
3   

70 

1   

11519-16 

Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról 

általában 
1       

Vendéglátás higiéniája     1   

12904-16 

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

Ételkészítési ismeretek 

alapjai elmélet 
5   1,5   

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat 
  12   17,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 9 12 3,5 17,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70  21 

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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

       

Szakmai 

követelm

énymodul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11518-16 

Élelmisz

erismeret 

Általános élelmiszerismeret 108 0 

70 

35 0 143 

Táplálkozás ismeret 24       24 

Környezetvédelmi ismeretek 4       4 

Fogyasztóvédelem  8       8 

Élelmiszerek csoportjai I. 72       72 

Élelmiszerek csoportjai II.     5   5 

Élelmiszerek csoportjai III.     14   14 

Élelmiszerek csoportjai IV,     8   8 

Élelmiszerek csoportjai V.     8   8 

11519-16 

Élelmisz

erbiztons

ági 

alapisme

retek 

Élelmiszerbiztonságról általában 36 0 0 0 36 

Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak 4       4 

Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás 16       16 

Kémia toxikológiai 

élelmiszerbiztonság 
10       10 

Élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályok 
6       6 

Vendéglátás higiéniája 0 0 35 0 35 

Vendéglátó üzlet kialakításának 

feltételei 
    16   16 

Személyi higiénia     4   4 

Vendéglátó tevékenység 

folytatásának követelményei 
    16   16 

12804-16 

Ételkészí

tési 

ismerete

k alapjai 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

elmélet 
180 0 52,5 0 232,5 

A szakács szakma alapozó ismeretei 10       10 

Technológiai ismeretek 18       18 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

44       44 
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Levesek, levesbetétek 36       36 

Meleg előételek     17,5   17,5 

Sós tésztaételek     14   14 

Vágóállatokból (sertéshúsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, bárány-, 

birka- és ürühúsból, egyéb 

háziállatok húsából (kecske, nyúl) 

készíthető ételek 

72       72 

Háziszárnyasokból készíthető ételek     21   21 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

gyakorlat 
0 432 0 612,5 1044,5 

A szakács szakma alapozó ismeretei   36     36 

Technológiai ismeretek   36      36 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

  54     54  

Levesek, levesbetétek   72     72 

Vágóállatokból (sertéshúsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, bárány-, 

birka- és ürühúsból, egyéb 

háziállatok húsából (kecske, nyúl) 

készíthető ételek 

  234     234 

A szakács szakma alapozó ismeretei       14 14 

Technológiai ismeretek       14 14 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

      56 56 

Levesek, levesbetétek       56 56 

Meleg előételek       98 98 

Sós tésztaételek       70 70 

Vágóállatokból (sertéshúsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, bárány-, 

birka- és ürühúsból, egyéb 

háziállatok húsából (kecske, nyúl) 

készíthető ételek 

      182 182 

Háziszárnyasokból készíthető ételek       122,5 122,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 324 432 122,5 612,5 1491 
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Összes éves/ögy óraszám: 756 70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 446,5/1561=28,6.%  

Gyakorlati óraszámok/aránya     1114,5/1561=71,4.%  

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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11518-16 azonosító számú 

Élelmiszerismeret 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11518-16 azonosító számú Élelmiszerismeret megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

Á
lt

al
án

o
s 

él
el

m
is

ze
ri

sm
er

et
 

FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány eredményeit x 

Alkalmazza a korszerű életmódhoz kötődő sajátosságokat x 

Alkalmazza az élelmiszerkutatások eredményeit x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az élelmiszereket x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési 

időket és az áruk minőségét 
x 

Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat x 

Megtanulja az élelmiszerek táplálkozástani ismereteit x 

Termékkészítésnél és értékestésnél alkalmazza a 

legfontosabb fehérje forrásokat 
x 

Termékkészítésnél és értékestésnél alkalmazza a 

legfontosabb szénhidrát forrásokat 
x 

Termékkészítésnél és értékesítésnél alkalmazza az 

élelmiszerekben található zsírokat, lipideket 
x 

Alkalmazza a vitaminokról és ásványi sókról megtanult 

fogalmakat 
x 

Tudatos környezetvédelmi tevékenységet folytat x 

Szelektíven gyűjti a hulladékot x 

Megkülönbözteti az alapvető élelmiszereket és élvezeti 

cikkeket 
x 

Édes, sós és savanyú íz kialakításánál felhasználja az 

ízesítőanyagok tulajdonságait 
x 

Tulajdonságaik és felhasználásuk alapján megkülönbözteti 

a fűszereket 
x 

Megkülönbözteti a tejkészítményektől a növényi eredetű 

termékeket 
x 

Termékkészítésnél, és értékesítésnél felhasználja a sajtok 

érleléséről állagáról tanult ismereteket 
x 
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Termékkészítésnél felhasználja a tojás összetételéről, 

technológiai szerepéről megtanult ismereteket 
x 

Alkalmazza a malomipari termékekről megtanult 

ismereteket 
x 

Alkalmazza a száraztésztákról megtanult ismereteket x 

Termékkészítésnél alkalmazza a természetes és 

mesterséges édesítőszerekről megtanult ismereteket 
x 

Alkalmazza a növényi és állati eredetű zsiradékokról 

megtanult ismereteket 
x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti a vágóállatokat és 

a húsrészeket 
x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti a húsipari 

termékeket 
x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti és csoportosítja a 

házi szárnyasokat 
x 

Tanultak alapján megkülönbözteti az édesvízi, tengeri és 

egyéb hidegvérű állatokat 
x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti az étkezési vadakat 

és vadszárnyasokat 
x 

Idényjelleg szerint rendszerezi a zöldségeket és 

gyümölcsöket 
x 

Táplálkozástani összetételük alapján rangsorolja a 

zöldségeket, gombákat és a gyümölcsöket 
x 

Alkalmazza az édesipari termékekről megtanult 

ismereteket 
x 

Alkalmazza a kávé és tea hatóanyagairól, előállításáról 

felhasználásáról megtanult ismereteket 
x 

Alkalmazza az alkoholtartalmú és alkoholmentes italokról 

megtanult ismereteket 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Táplálkozástani ismeretek x 

Környezetvédelmi ismeretek x 

Fogyasztóvédelmi ismeretek x 

Alapízesítést befolyásoló anyagok x 

Fűszerek x 

Tej, tejtermékek x 

Tojás  x 
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Malomipari termékek, sütőipari termékek, tészták x 

Természetes édesítőszerek x 

Zsiradékok x 

Hús, húsipari termékek, baromfifélék, halak, hidegvérűek, 

vadak 
x 

Zöldségek x 

Gombák csoportjai x 

Gyümölcsök x 

Édesipari termékek, Koffein tartalmú élelmiszerek x 

Alkohol tartalmú italok, alkoholmentes italok x 

Adalékanyagok, kényelmi anyagok, mesterséges 

édesítőszerek 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű hallott szövegmegértése x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság  x 

Felelősségtudat x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x 
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1. Általános élelmiszerismeret tantárgy 143 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

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 használni 

tudják az emberiség tápanyag és energia szükségletének megtanult szabályait. Képes 

lesz értékelni az élelmiszereket. Az élelmiszerismeret tantárgy célja 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. A szakmai ismeretek tantárgyban technológiai alapismeretek 

témakörhöz kapcsolódik a tartalom. 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Táplálkozási ismeretek 24 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 4 óra 

Vizek védelme  

Környezeti elemek védelme 

Veszélyes hulladék 

Zajvédelem 
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1.3.3. Fogyasztóvédelem 8 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 

 

1.3.4. Élelmiszerek csoportjai I 72 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 termékeink: 

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. 
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 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. 5 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. 

 

1.3.6. Élelmiszerek csoportjai III.  14 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: 
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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 

 

1.3.7. Élelmiszerek csoportjai IV.  8 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 

 

1.3.8. Élelmiszerek csoportjai V. 8 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  
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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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

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   

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg 

feldolgozása 
    x   
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jegyzeteléssel 

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
  x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11519-16 azonosító számú 

Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11519-16 azonosító számú Élelmiszerbiztonsági alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

É
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is

ze
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to

n
s
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p
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i 
 

V
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d
ég
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s 

h
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n
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FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű 

táplálkozástudomány eredményeit 
x   

Alkalmazza a diétás szabályokat x   

Betartja az élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályokat 
x x 

Betartja a kémiai szennyeződésekre 

vonatkozó szabályokat 
x x 

Alkalmazza az élelmiszerekben lévő 

allergénekre vonatkozó szabályokat 
x   

Betartja és betarttatja a HAACCP 

előírásait 
x x 

Betartja és betarttatja a higiéniai 

előírásokat 
x x 

Megtanulja és alkalmazza a 

mikroorganizmusok káros és hasznos 

tulajdonságait 

x x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az 

élelmiszereket 
x x 

Alapanyagokat vizsgál és/vagy 

ellenőriz 
x x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági illetve a 

minőség megőrzési időket és az áruk 

minőségét 

x x 

Az előírásoknak megfelelően 

alkalmazza a mintavételi szabályokat 
x x 

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn 

az élelmiszer forgalmazás során 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
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Élelmiszerek tápértékének megőrzése x   

Mikroorganizmusok jellemzői x   

Élelmiszer eredetű megbetegedések x   

Élelmiszerek tartósítása x   

Élelmiszer vizsgálat x   

Kémiai-toxikológiai 

élelmiszerbiztonság 
x   

Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok x   

A HACCP élelmiszerbiztonsági 

rendszer jogszabályai 
x x 

Személyi higiénia   x 

Nyersanyagok beszerzési átvételi, 

tárolási, előkészítési követelményei 
  x 

Vendéglátó termékkészítés, tárolás, 

szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak 

meghatározása 

  x 

Vendéglátó műhely, konyha, eladótér 

higiéniája kritikus pontok ellenőrzése 
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg 

megértése 
x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x 

Felelősség tudat x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség  x  x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 
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2. Élelmiszerbiztonságról általában tantárgy 36 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

2.1. 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 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak 4 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 

 

2.3.2. Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás 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 
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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 

 

2.3.3. Kémiai-toxikológiai élelmiszerbiztonság. 10 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 

 

2.3.4. Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok. 6 óra 

A jogszabályok célja, rendszere, hierarchiája 

Élelmiszer-előállításra és forgalmazásra vonatkozó jogszabályok 

A GHP helye és szerepe a szabályozásban 

Termék specifikus szabályok: Magyar Élelmiszerkönyv 

A fogyasztók tájékoztatásáról szóló jogszabályok; Allergének a vendéglátásban;  

Húsok származási helye 

Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra és adalékanyagokra vonatkozó 

jogszabályok (határértékek) 
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Speciális területekre vonatkozó jogszabályok 

Vendéglátás és közétkeztetés 

Ételmérgezés, ételfertőzés 

Kártevőirtás, biocid termékek, egészségügyi nyilatkozat 

 

 

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 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

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   

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
  x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.4. Csoportos versenyjáték   x     

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

3. Vendéglátás higiénéje tantárgy 35 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

3.1. 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 

 

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. Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei 16 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 

 

3.3.2. Személyi higiénia 4 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 
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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 

 

3.3.3. Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei 16 óra 

A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei 

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei 

Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai 

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai 

 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, laboratórium 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

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   

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói Tanulói tevékenység Alkalmazandó 
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tevékenységforma szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
  x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett 

kiscsoportos 
  x     
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szövegfeldolgozás 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.4. Csoportos versenyjáték   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 

12094-16 azonosító számú 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12094-16.. azonosító számú Ételkészítési ismeretek alapjai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Alkalmazza a raktározás szabályait x x x 

Elvégzi az egyéni előkészületeit   x x 

Előkészíti a tevékenységéhez szükséges 

munkaterületet, gépeket, 

berendezéseket, eszközöket, 

kéziszerszámokat, anyagokat, 

gondoskodik a tisztántartásukról 

  x x 

Alkalmazza a konyhai 

munkafolyamatok felépítését 
x x x 

Az egyéni munkavégzést megtervezi, 

megszervezi 
  x x 

Munkavégzésében együttműködik 

társaival 
  x x 

Tudja alkalmazni az elkészítésre kerülő 

ételek alapanyagainak kiméréséhez a 

súly- és az űrmértékeket 

  x x 

Nyers és feldolgozott élelmiszereket 

készít elő további felhasználásra: húst, 

halat, zöldség- és gyümölcsféléket, 

gombát, tojást, malomipari termékeket 

  x x 

Ételkészítési alap-, kiegészítő- és 

befejező műveleteket végez 
  x x 

Étel kiegészítőként kínált salátákat, 

önteteket készít, tálal 
  x x 

Főzelékeket készít, tálal   x x 

Köreteket készít, tálal   x x 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 153 

Hideg és meleg mártásokat készít, tálal   x x 

Leveseket és betéteit készíti és tálalja   x x 

Meleg előételeket készít, tálal   x x 

Sós tésztaételeket készít, tálal   x x 

Vágóállatok húsrészeiből ételeket 

készít, tálal 
  x x 

Házi szárnyasok felhasználásával 

ételeket készít, tálal 
  x x 

Ételeket jellegüknek megfelelően 

készen tart 
  x x 

Gondoskodik a maradványok 

tárolásáról, kezeléséről 
  x x 

Szükség szerint mosogat   x x 

Rendet, tisztaságot tart környezetében   x x 

Betartja az élelmiszerbiztonsági 

elvárásokat 
  x x 

Betartja a balesetvédelmi, a 

munkavédelmi és a tűzrendészeti 

szabályokat 

x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Konyhai gépek, berendezések, 

eszközök, kéziszerszámok 

rendeltetésszerű, szakszerű használata 

  x x 

Súly- és űrmértékek alkalmazása   x x 

Ételkészítés alap-, kiegészítő- és 

befejező műveletei 
  x x 

Húsrészek (vágóállatok, házi 

szárnyasok) felismerése, húsok 

előkészítése 

  x x 

Növényi eredetű élelmiszerek és 

gombák felismerése és előkészítése 
  x x 

Étel kiegészítő saláták és öntetek x x x 

Főzelékek és feltétek x x x 

Köretek x x x 

Hideg és meleg mártások x x x 

Levesek és levesbetétek x x x 

Meleg előételek x x x 
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Sós tésztaételek x x x 

Vágóállatok húsrészeiből készíthető 

ételek 
x x x 

Házi szárnyasok felhasználásával 

készíthető ételek 
x x x 

Élelmiszerbiztonsági alapismeretek x x x 

A konyha és kapcsolódó helyiségeinek 

higiéniai, tűzrendészeti és 

munkavédelmi szabályai 

x x x 

Munkahelyi és személyi higiénia x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai tartalmú hallott szöveg 

megértése 
x x x 

Írott szakmai szöveg olvasása, 

megértése 
x x x 

Szakmai tartalmú beszédkészség x x x 

Szakmai szövegek olvasható kézírása x x x 

Elemi számolási készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség   x x 

Koordinált motorikus mozgás   x x 

Szakmai alázat x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x 

Együttműködés x x x 

Konfliktuskezelő képesség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x x 

Egyszerű munkafolyamatok szervező 

képesség 
x x x 

Kommunikációs képesség x x x 
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4. Ételkészítési ismeretek alapjai elmélet tantárgy 232,5 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Élelmiszerismeretek 

Élelmiszerbiztonsági ismeretek 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. A szakács szakma alapozó ismeretei 10 óra 

 

4.3.1.1 Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, higiéniai- élelmiszerbiztonsági- és 

környezetvédelmi alapismeretek 

A szakáccsal és a tevékenyégével kapcsolatos alapvető elvárások 

Munkavédelmi előírások a szakács szakmában. 

Balesetvédelmi előírások szakács szakmában. 
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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 

 

4.3.1.2 A konyhák és a kapcsolódó helyiségek kialakítása, gépei, berendezési, 

felszerelései és azok alkalmazási területei. 

 

Gazdasági bejárat, átvevő helyiségek, raktárak, előkészítő helyiségek, konyhák, 

kiegészítő helyiségek 

 

4.3.2. Technológiai alapismeretek 18 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 

 

4.3.3. Étel kiegészítők 44 óra 

4.3.3.1. Saláták, salátaöntetek 10 óra 

(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 

 

4.3.3.2. Köretek                  10 óra 

Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek.  

Főzéssel-, sütéssel-, pirítással-, főzéssel-sütéssel, párolással készíthető 
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burgonyaköretek 

Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Főzéssel, gőzöléssel, sütéssel, pirítással, párolással és gőzöléssel készíthető 

tésztaköretek.  

Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes  

 

4.3.3.3. Főzelékek 10 óra 

     Hagyományos és alternatív módon sűrített főzelékek 

 

4.3.3.4. Mártások, pecsenyelevek 14 óra 

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 

Vinaigrette alapú mártások 

Egyéb hideg mártások 

Zománc mártások 

 

4.3.4. Levesek, levesbetétek 36 óra 

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  
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Összetett sűrített levesek 

Alternatív módon sűrített levesek 

Nyáklevesek 

Sűrített levesek betétei 

 

4.3.5. Meleg előételek 17,5 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) 

 

4.3.6. Sós tésztaételek 14 óra 

Egyszerű gyúrt és száraz tésztákból készíthető sós tésztaételek 

Kevert tésztából készíthető sós tésztaételek 

Élesztős tésztából készíthető sós tésztaételek 

 

4.3.7. Vágóállatokból készíthető ételek 72 óra 

4.3.7.1.Sertéshúsból készíthető ételek 36 óra 

Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek 

Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek 

Párolással készíthető sertéshús ételek 

Főzéssel készíthető sertéshús ételek 

Füstölt sertéshúsok 

Disznótoros ételek 

Belsőségekből készíthető sertéshús ételek 

 

4.3.7.2.Borjúhúsból készíthető ételek 6 óra 

Egészben sütéssel készíthető borjúhús ételek 

Frissen sütéssel készíthető borjúhús ételek 

Párolással készíthető borjúhús ételek 

Főzéssel készíthető borjúhús ételek 
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Belsőségekből készíthető borjúhús ételek 

 

4.3.7.3. Marhahúsból készíthető ételek 22 óra 

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 

 

4.3.7.4. Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek 6 óra 

Egészben és frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek 

Párolással készíthető bárány-, birka- és ürühús ételek 

Főzéssel készíthető bárány és ürühús ételek 

 

4.3.7.5. Egyéb háziállatok húsából készíthető ételek 2 óra 

      Kecskéből és házinyúlból sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek 

 

 

4.3.8. Házi szárnyasok húsából készíthető ételek 21 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 

 

 

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) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   
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2. előadás     x   

3. megbeszélés x   x   

4. 
önálló 

ismeretfeldolgozás 
x       

5. vita   x x   

6. kiselőadás     x   

7. szemléltetés     x   

8. projekt   x     

9. kooperatív tanulás   x     

10. munkaterv készítés x x x   

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       
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2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x x   

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat tantárgy 1044,5 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

5.1. 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,  
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 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. 
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5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az ételkészítés alapjai (elmélet) tantárgy ismereteire épülnek. Kapcsolódó 

ismeretek a matematika tantárgy keretében elsajátított mérési, súly-, hossz- és 

űrmérték átváltási ismeretek. 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.  

 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. A szakács szakma alapozó ismeretei 36 óra 

Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, higiéniai- élelmiszerbiztonsági- és környezetvédelmi 

alapismeretek 

5.3.1.1. 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 

5.3.1.2. 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 

 

5.3.2. Technológiai alapismeretek 36 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 
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Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési-, dúsítási-, bundázási eljárások, alaplevek, 

kivonatok, fűszerezés, ízesítés a gyakorlatban 

Befejező műveletek: hőn tartás, adagolás, tálalás, díszítés a gyakorlatban 

 

5.3.3. Étel kiegészítők 54 óra 

5.3.3.1. Saláták, salátaöntetek      8 óra  

(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 

5.3.3.2. Köretek                  14 óra 

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  

  

5.3.3.3.  Főzelékek        8 óra  

Hagyományos és alternatív módon sűrített főzelékek készítése 

 

5.3.3.4. Mártások, pecsenyelevek      6 óra 

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 

Vinaigrette alapú mártások készítése 

Egyéb hideg mártások készítése 

Zománc mártások készítése 
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5.3.4. Levesek, levesbetétek 72 óra 

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 

 

 

5.3.5. Vágóállatokból készíthető ételek 234 óra 

5.3.7.1.Sertéshúsból készíthető ételek     30 óra 

Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Párolással készíthető sertéshús ételek készítése 

Főzéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Disznótoros ételek készítése 

Belsőségekből készíthető sertéshús ételek készítése 

 

5.3.7.2. Borjúhúsból készíthető ételek     10 óra 

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 

 

5.3.7.3. Marhahúsból készíthető ételek     20 óra 

Egészben sütéssel készíthető bélszín és hátszín ételek készítése 

Frissen sütéssel készíthető bélszín és hátszín ételek készítése 
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Párolással készíthető marhahús ételek készítése 

Főzéssel készíthető marhahús ételek készítése 

Belsőségekből készíthető marhahús ételek készítése 

 

5.3.7.4. Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek 10 óra  

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 

 

5.3.8. Üzleti munkarend, munka-, tűz-, baleset- és élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 14 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 

 

5.3.9. Előkészítő és konyhai kiegészítő tevékenységek  14 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 

 

5.3.10. Saláták, öntetek, köretek, főzelékek, mártások, csatnik, pecsenyelevek.  

56 óra 

Nyers és hőkezelt saláták, salátaöntetek készítése. Csírák alkalmazása. 
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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. 

 

5.3.11. Levesek, levesbetétek 56 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. 

 

 

5.3.12. Meleg előételek ételek 98 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 
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5.3.13. Sós tésztaételek 70 óra 

 

Egyszerű gyúrt és száraz tésztákból készíthető sós tésztaételek 

Kevert tésztából készíthető sós tésztaételek 

Élesztős tésztából készíthető sós tésztaételek 

 

5.3.14. Vágóállatokból készíthető ételek 182 óra 

5.3.15.   Sertéshúsból készíthető ételek     80 óra 

Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Párolással készíthető sertéshús ételek készítése 

Főzéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Disznótoros ételek készítése 

Belsőségekből készíthető sertéshús ételek készítése 

 

5.3.16.  Borjúhúsból készíthető ételek     30 óra 

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 

 

5.3.17. Marhahúsból készíthető ételek     60 óra 

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 

 

5.3.18.  

Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek 12 óra  

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 

 

5.3.19. Házi szárnyasok húsából készíthető ételek 122,5 óra 
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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 

 

 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely/üzem 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

5.5.8. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat  x x x   

2. megbeszélés  x x x   

3. vita  x x  x   

4. bemutatás x x x   

5. gyakorlás x x     

6. munkaterv készítés x x     

7. szemléltetés x x   

8. szimuláció x x   

5.5.9.  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 
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1.1. Leírás készítése x    

1.2. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   x x   

1.3. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
 x x x   

2. Komplex információk körében 

2.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

2.2. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     

2.3. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x x   

2.4. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

4.2. Műveletek gyakorlása x       

4.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Üzemelési hibák 

szimulálása és 
  x x   
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megfigyelése 

6. Vizsgálati tevékenységek körében 

6.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
x   x   

6.2. 
Technológiai minták 

elemzése 
x   x   

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

7.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

8. Információ feldolgozó tevékenységek 

8.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

8.2. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

8.3. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

8.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

8.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
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 
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Két évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 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 
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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  

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) 

 

 

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  
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4.63. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

21 811 01 

KONYHAI KISEGÍTŐ 

részszakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához 

látássérültek (sl) számára 

 

a 34 811 04 Szakács szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 21 811 01 részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 21 811 01 

 

A részszakképesítés megnevezése: Konyhai kisegítő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás – turisztika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 
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Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 18. Vendéglátás – turisztika 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

 
V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

A látássérülés meghatározása, tünetei, felosztása 

 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykéregben levő látóközpont tartós károsodása. A 

látássérülés gyógypedagógiai meghatározásához a világ legtöbb országában, így hazánkban is 

az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) definícióját alkalmazzák. E szerint 

„Látássérültnek számít az a személy, akinek vízusa (látásélessége) a jobbik szemén maximális 

korrekcióval kevesebb, mint 6/18 (0,33), vagy látótérszűkülete 20°, vagy szűkebb.” (WHO 

1996) 

 

A vízus, vagyis látásélesség a szem felbontóképességét (két egymás melletti pont 

megkülönböztetését) jelölő törtszám. Régebben gyakran közönséges törteket használtak, 

jelenleg a tizedes törtek használata lett általános. 1,0, az ép szem vízusa. Ha a személy csak 1 

méterről ismeri fel a 10 méterről is felismerhető jelet, akkor vízusa 0,1. 

 

A meghatározásban szereplő jobbik szem azt jelenti, hogy a jobban látó szem látásélessége a 

döntő. A gyakorlatban tehát, ha valakinek az egyik szemén a vízusa 0, de a másik szemén 0,33 

feletti, akkor nem számít látássérültnek. A pedagógiai látásvizsgálat során nem is a jobbik 

szemmel, hanem a kétszemes látással mért érték tekinthető meghatározónak. Az optimális, 

maximális korrekció arra utal, hogy ez a mérés az adott személy látásélességét a számára adható 

legjobb szemüveggel vizsgálják. Ezek alapján, ha egy személy látásélessége 0,3 alatti, de ez 

szemüveggel javítható, akkor nem alkalmazható rá a látássérült kifejezés. Figyelembe kell 

venni, hogy szemüveggel csak a fénytörési hibák korrigálhatók, számos szembetegség van, 

amely esetében ez az eszköz nem használható. A látássérültek jelentős része nem hord 

szemüveget. 

 

A gyógypedagógiai célú terápiában és a rehabilitációban nem lehet mereven kezelni a 

határértékeket. A diagnózis ismerete és figyelembe vétele elengedhetetlen feltétel. Gyakran 

olyan gyermekeknek vagy felnőtteknek is szüksége lehet speciális segítéségre, akik a fenti 

kategória szoros értelmezésébe nem tartoznak bele. Ezért látássérültnek számít az a személy is, 

akinek a vízusa jobb, mint 0,30, de a látását veszélyeztető szembetegsége van — vagyis 

bizonyos fizikai megterhelés hatására romolhat az állapota —, vagy szembetegsége 

progrediáló. Az első esetben a gyógypedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy 
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milyen mozgásformák okozhatnak látásromlást. A leggyakrabban ezeket a személyeket a 

retinaleválás veszélyezteti. Számukra nem javasoltak a nagy erőfeszítéssel járó tevékenységek, 

az erős hasprés, a fordított testhelyzetek. Ezen a területen az elmúlt években változott a 

szemészorvosok nézete. Nem korlátozzák a régebbi gyakorlat szerint automatikusan 

sportolásban vagy pályaválasztásban bizonyos szembetegségekkel (mint például a myopia 

major – súlyos fokú rövidlátás, vagy a cataracta congenita – veleszületett szürkehályog) 

rendelkező személyeket, hanem a döntést egyénre szabottan, a szem aktuális állapotát vizsgálva 

és figyelembe véve hozzák meg. Amennyiben a pedagógus látásromlást tapasztalt, vagy a 

tanuló jelez erre utaló tüneteket, nagyon fontos, hogy haladéktalanul szemészhez kerüljön a 

látássérült személy. 

 

A látássérült személyek esetében a távoli és a közeli vízus mértéke eltérhet. Bizonyos 

szembetegségek a távoli látást egészen súlyosan érintik, de közelre hajolva az érintett egyén 

egészen apró dolgokat, betűket is lát. Ez fordítva is jelentkezhet. Ezért a tanulás és a 

munkavégzés optimális környezetének kialakításához mindkét információra szükség van. 

 

A felsorolt adatok a látásélességre vonatkoznak. Az egyének látóképessége között azonos vízus 

mellett is nagy különbségek jelennek meg. A látóképesség meghatározásakor a látásélesség 

mellett a látásteljesítmény kifejezés is használatos. A látásteljesítmény tágabb értelmezésre ad 

lehetőséget: kifejezi a maradék látás felhasználásának képességét, amelyet befolyásol az egyén 

képességeinek fejlettsége, érdeklődése és tapasztalatai. 

A különböző szembetegségek, öröklött, vagy szerzett elváltozások a bonyolult látószerv más-

más részeit érinthetik. Ennek megfelelően más látási funkciók is sérülhetnek. A perifériás és a 

centrális látótér, a kontrasztérzékenység, a színlátás, a fényviszonyokhoz történő adaptáció 

területén jelentkező eltérések befolyásolják a meglévő látás használhatóságát a tanulási 

folyamatokban, a munkavégzésben és a mindennapi életben.   

 

Perifériás látótérszűkületet sokféle szembetegség okozhat akár úgy is, hogy az éleslátás nem 

károsodik. Az ép perifériás látótér alul 70°, felül 50°, temporálisan (halánték felől) 90°, 

nazálisan (orrnyereg felől) 60°. Ha valakinek csak 10°-os a látótere, akkor azt csőlátásnak 

nevezik. Természetesen a körkörös látótérszűkület mellett egyéb látótér-károsodások is 

lehetnek, pl. foltszerű látótérszigetek, vagy a látótér egyik felét érintő látótérkiesés. A perifériás 

térlátás leginkább a közlekedés-tájékozódás képességére hat negatívan. Sok esetben ezek a 

fiatalok hosszú fehér bottal, vagy vakvezető kutyával közlekednek, miközben vizuális úton 

olvashatnak és írhatnak, apró tárgyakat észrevehetnek.  

 

A szemben a retina (látóideg-hártya) kétféle fotoreceptor biztosítja a látható fény idegi jelekké 

alakítását. A pálcikák kevés fényben is működnek, de felbontó képességük csekély. A csapok 
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fényérzékenysége kicsi, csak erős fényben képesek működni, de felbontóképességük nagy, 

tehát biztosítják az éleslátást, valamint a színlátásért is felelősek. A retina középpontjában, az 

éleslátás helyén, (a maculán) helyezkednek el. A centrális látás károsodása azt jelenti, hogy a 

csapok nem működnek tökéletesen. Ezekben az esetekben az a hely, ahová a személy néz 

(fókuszál), nem látható, vagy nem jól látható számára, viszont ha az objektum mellé-, fölé-, 

vagy alánéz, akkor az inger, ha nem is túl élesen, de láthatóvá válik a pálcikák segítségével. 

Ilyenkor a pedagógus azt tapasztalja, hogy a tanuló nem tart szemkontaktust, nem az arcába, 

hanem mellénéz. Ezt semmiképp sem szabad az udvariatlanság jelének tekinteni. Ugyanez a 

tanuló olvasásnál, írásnál és a közeli látást igénylő tevékenységeknél is ugyanígy jár el, néha a 

fejét is elfordítja, tehát szokatlan pózban, kényszertartásban tartja.  

 

A színlátás sérülése különböző színekre vonatkozó színtévesztést, vagy az összes színre 

kiterjedő színvakságot jelent, amely gyakran nem jár együtt más látási funkciók sérülésével, 

tehát akár ép éleslátás mellett is fennállhat. Sok ember megtanulja a szürke árnyalatai alapján 

beazonosítani a színeket. Ha erre a tanuló nem képes, akkor más jelzésekkel is elláthatjuk a 

tárgyakat, eszközöket. 

 

A kontrasztérzékenység sérülése esetén a személy csak azokat a képeket, tárgyakat tudja 

felismerni, amelyek a hátterüktől nagymértékben eltérnek, tehát magas kontrasztúak. 

Legmagasabb kontrasztot a fehér alapon a fekete szín (vagy fordítva) ad, de a gyakorlatban a 

fekete, vagy sötétzöld – sárga színek megkülönböztetése könnyebb a látássérült tanulónak. 

Például a táblán sárga krétával írottakat jobban látja. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a tábla használatakor több tényezőt is figyelembe kell venni. 

Fontos, hogy a tanuló közel üljön a táblához, a pedagógusok törekedjenek az áttekinthető 

táblaképre, a szokásosnál nagyobb betűtípust használjanak, és gondoskodjanak arról hogy jó 

minőségű, erős nyomot hagyó krétával, vastag vonalvezetéssel írjanak. Óriási segítséget jelen 

a látássérült diákoknak, ha a pedagógusok hangosan mondják is, amikor írnak. 

A kontrasztlátás akár úgy is sérülhet, hogy az illetőnek a vízusa (látásélessége) magasabb, mint 

a látássérülés felső határértéke. Ha valaki alacsony kontrasztú ingereket nem érzékel, akkor az 

arcfelismerés még egészen közelről sem lehetséges számára. Gyakran a nyomtatott szöveget 

azért nem tudja elolvasni, mert az írás újrahasznosított papírra készült, vagy a fénymásolat rossz 

minőségű. Ezekben az esetekben a nagyítás nem jelent segítséget, de a kontrasztfokozásra 

alkalmas elektronikus nagyítókészülékek már igen. Enyhébb esetekben erősebb, esetenként 

egyéni helyi megvilágítás is javíthatja a tanulási lehetőségeket. 

 

A sötéthez való alkalmazkodás, vagy sötétadaptáció zavara esetén a fényes, jól megvilágított 

helyiségből egy alacsonyabb fényerősségű helyiségbe érve a tanuló percekig nem lát semmit, 

sőt olyan súlyos sérülés is előfordulhat, hogy már szürkületi viszonyok között is problémái 
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lesznek. Ezt nevezzük szürkületi vakságnak, amely a környezet adaptációjával orvosolható: 

akár a helyiség megvilágításával, vagy egy zseblámpa használatával a probléma enyhül.  

 

A fényadaptációs zavar azt jelenti, hogy a személy számára már az átlagos fényesség is zavaró, 

mert káprázást okoz és nagymértékben rontja a láthatóságot. A túlzottan fényérzékeny, 

fotofóbiás tanuló kezével eltakarja a fényt, hunyorog, vagy teljesen behunyja a szemét. Számára 

nagyon fontos, hogy az osztályteremben az ablaktól távol és háttal ülhessen. A többi tanuló 

számára fontos a megfelelő megvilágítás, ezért a fényérzékeny személy számára az egyéni 

eszköz, legtöbbször a fényvédő szemüveg a megoldás. Ez enyhébb esetekben lehet 

napszemüveg, de szükség lehet különleges, gyakran piros színű speciális üvegre. 

 

A szemmozgások sérülése leggyakrabban az önkéntelen szemtekerezgés (nystagmus) 

formájában jelentkezik, amely a fixálást. A szemmozgást a személy nem tudja akaratlagosan 

szabályozni, gyakran nem is érzékeli azt. Stressz esetén a mozgás erősödhet. A nystagmus a 

legritkább esetben jelentkezik önállóan, de számos, egymástól teljesen eltérő diagnózis mellett 

is fellép. Nem önálló kórkép, hanem a gyengénlátást kísérő tünet. Megnehezíti az egy pontra 

történő fixálást, elképzelhető, de nem bizonyított, hogy rontja a látásteljesítményt. 

 

 

A látássérülés kifejezés több, nevelési és rehabilitációs célból eltérő igényű csoportot takar. A 

látássérülés felosztása országonként igen eltérő. A hazai felosztás a látássérülés 3 csoportját 

különbözteti meg: 

1. Vakság: fényérzés nincs. 

2. Aliglátás: a vízus kevesebb 0,1-nél. Három alcsoportot tartalmaz: 

2.1. Fényérzékelés: a vízus nem mérhető. Halló-tapintó típusú ismeretszerzés 

lehetséges, de a közlekedésben-tájékozódásban a fényingerek támpontként való 

felhasználása segítséget nyújt. 

2.2. Nagytárgy-látás: vízus < 0,04. A felső határértéken lévők különleges optikai 

és/vagy elektronikus eszközökkel képesek a vizuális ismeretszerzésre, a síkírás 

olvasására, de sokan közülük Braille-olvasók. Látásukat a mindennapi életben 

felhasználhatják, bár alapvetően a tapintásuk és a hallásuk segíti őket az 

információszerzésben, tanulásban, mindennapi életben. A vizuális illetve az 

auditív-taktilis ismeretszerzés választása sok tényezőn alapul, függ a környezet 

támogatásától, az egyéb, például a kognitív képességektől, az előzetes 

tapasztalatoktól, a tanuló teljes személyiségétől.  

2.3. Ujjolvasás: (vízus: 0,04—0,1). Látásuk elegendő a síkírás-olvasás optikai és/vagy 
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elektronikus segédeszközökkel történő elsajátításához, de mind az oktatásban, mind 

a rehabilitációban más érzékszerveikre is  támaszkodnak. 

3. Gyengénlátás: a vízus 0,1—0,3 közötti. A látás a vezető érzékelési csatorna, az 

oktatásban és a rehabilitációban is a látás maximális kihasználására kell törekedni, az auditív 

és taktilis információk csak kiegészítő jellegűek.  

 

A látássérült tanulók sajátos nevelési igényei 

 

Vak tanulók 

A vakság alapvetően befolyásolja a mozgásállapotot, tájékozódási és közlekedési funkciókat, a 

mindennapos és a megismerő tevékenységeket. A vak tanulók nevelésének-oktatásának 

speciális feladata a mozgás és tájékozódás fejlesztése, a tapintásra és hallásra épített 

fogalomalkotás feltételeinek megteremtése, a sérülés másodlagos kihatásainak korrekciója, ill. 

megelőzése. Lehetőséget kell teremteni a minél több érzékszervvel történő 

információszerzésre. A fogalmak tapasztalati tartalommal való megtöltése nélkül ismereteik 

hiányosak maradnak. 

 

Az oktatásban sokféle speciális eszközt és módszert alkalmazunk. A kultúrtechnika speciális 

eszköze a hat pontból álló tapintható Braille-rendszer. A két oszlopban lévő hat pont 

kombinációiból állíthatók elő az egyes betűk. A pontok helyi értékét számmal jelöljük, bal 

oldalon találhatók felülről lefelé haladva az egyes, kettes és hármas pontok, jobb oldalon pedig 

a négyes, ötös és hatos. A magyar Braille-írás jellegzetessége, hogy a nagyszámú fonéma 

jelölésére sok szimmetrikusan elhelyezkedő pontkombinációt tartalmaz (ún. tükörképbetűk, pl. 

a-á, h-j, e-i, é-í, n-ny stb.) és hogy a kétjegyű betűket egy jellel ábrázolja.  

 

A matematikában fontos eszköz a kitapintható abakusz. Ennek használata viszonylag 

egyszerűen elsajátítható, a vak tanulók számára a számolási feladatokban nyújt segítséget. A 

Braille segítségével a matematikai kifejezések lejegyzése is lehetséges, de a gyakorlatban ennek 

használata, visszaolvasása, értelmezése nem könnyű. 

 

A vak tanulók információszerzésében egyre inkább preferált eszköz a számítógép és a digitális 

tananyag. Mostanra a legtöbb tanulónak saját laptop áll a rendelkezésére. A számítógépet 

alapvetően kétféle módon használják a vak emberek: auditv vagy taktilis úton. Számos beszélő, 

más néven képernyőolvasó program elérhető. Ezek jogtiszta használatához segítséget kérhetnek 

a tanulók és a pedagógusok az „Informatika a Látássérültekért” Alapítványtól. A számítógéphez 

Braille kijelző készülék csatlakoztatható. Ezzel valódi olvasás valósul meg.   Természetesen az 

írás a gép billentyűzetének a segítségével valósul meg. A számítógép a pedagógusok munkáját 
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is megkönnyíti. A tanuló munkája a képernyőn nyomon követhető, kinyomtatva értékelhető, 

így a pontírást nem ismerő tanárok is megfelelő információt kapnak, illetve segítséget 

nyújthatnak a vak diákoknak. 

 

A tanuló tájékozódási képességének fejlesztését az erre a feladatra speciálisan kiképzett 

mozgás-tájékozódás trénerek végzik. Azonban minden vak embernek szüksége van bizonyos 

helyzetekben látó kísérőre. A segítségadás módja igen fontos, néhány alapvető technikát 

érdemes a látó személynek elsajátítania, hogy a balesetek még kísérés esetén is megelőzhetők 

legyenek: 

- mielőtt a látó személy a tanulónak segítene, mondja meg a nevét, kérdezze meg, hogy 

valóban szüksége van-e segítségre, hova szeretne eljutni;  

- kérje meg a tanulót, hogy karoljon belé, vagy fogja meg könyökét 

- a kísérő egy lépéssel előbb haladjon a fiatal előtt, így mozdulataival is előre jelezheti az 

iránybeli változást, sose tolja maga előtt a vak személyt; 

- a kísérő szóban is jelezze a felmerülő akadályokat (lépcső, járdaszegély, küszöb, padok, 

székek, stb.), ezek előtt egy pillanatra álljon meg; 

- olyan akadály közeledtével, ahol egymás mellett nem férnének el, a kísérő könyökének 

hátramozgatásával irányítsa a tanulót a háta mögé; 

- ülőhelyre kísérés esetén a látó személy vezesse a vak tanuló kezét az ülés támlájára, ez 

elegendő segítség, ne nyomja le a személyt a székre;  

 

A szakiskolába újonnan érkező vak diáknak időre és látó segítségre van ahhoz szüksége, hogy 

megismerje a teret. Érdemes megmutatni, hogy hol találhatóak a különböző szaktantermek, a 

mosdó, vagy az étkező, ezek megtalálásához egyrészt meg kell nevezni az irányokat és a 

távolságot (pl. „10 méter után kell balra fordulnod, hogy a tanáriba eljuss”.). Másrészt 

támpontokat kell adni, melyek lehetnek akár a padló egyenetlenségei, vagy jellegzetes szagok 

(pl. étterem) és hangok (italautomata zúgása).  

 

A vak tanulók számára is nagyon fontos a rendszeres testmozgás, a testnevelés órán való aktív 

részvétel és a különböző sportágak gyakorlása. Utóbbiak közül néhány példa, melyek  kisebb 

módosítással vak diákok számára is végezhetőek: síkfutás (látó kísérővel, vagy 

hangirányítással); úszás; tandemkerékpározás; fitnesz; testépítés; túrázás.  

 

A vizuális kultúra a vak tanulók számára nem hozzáférhető, a domborítás eljárását inkább a 

térképek, folyamatábrák, műszaki rajzok és algoritmusok tapinthatóvá tételében célszerű 

alkalmazni. Többféle domborító készüléket és eljárást alkalmazhatunk, akár a 

műanyagleszívásos, akár a habosító technikát.    
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Aliglátó és gyengénlátó tanulók 

 

Az aliglátó és gyengénlátó gyermekek csoportja igen heterogén. A különböző látási funkciók 

sérülése eltérő mértékű. Ez a fejlődést különböző területeken és mértékben befolyásolja. 

Emellett a gyengénlátás nem minden esetben jelentkezik önmagában. Gyakori a pre- és 

perinatális sérülés, koraszülöttség, oxigénhiány. Időnként nehezen beazonosítható, hogy a 

tanuló képességstruktúrájában mit tekinthetünk oknak vagy okozatnak, másodlagos 

következménynek. 

 

A kötelező tanórákon túl a tanulók számára habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások 

szervezésére, terápiás, felzárkóztató célú fejlesztésre van lehetőség. Ezeken a foglalkozásokon 

kaphat helyet a látásnevelés. A legcsekélyebb látásmaradvány segítségével is fontos 

információk nyerhetők a környezetről. A gyengénlátás gyermekkori fejlődésre gyakorolt 

hatásai leginkább a mozgás-koordináció, ezen belül, a nagymozgás-látás összerendezése és a 

szem-kéz koordináció terén jelentkeznek.  Ezek sérülés-specifikus fejlesztése, valamint a 

látásnevelés speciális nevelési-oktatási feladatokat, módszereket és eszközöket igényelnek. A 

gyengénlátás, aliglátás elsősorban a vizuális megismerő tevékenység kialakulására hat, de 

befolyásolja az analizálás-szintetizálás, a képzelet, az absztrahálás, a fogalomalkotás 

képességét is.   

A képességfejlesztés időszaka nem zárul le az általános iskola befejezésével. A tanulók számára 

a szakiskolákban végzett tevékenységek is fejlesztő hatásúak képességstruktúrájukra és 

személyiségük alakulására egyaránt. Látássérülésük miatt gyakran önértékelési problémák 

jelentkeznek, amelyek jelentősen csökkenhetnek, ha kompetensnek érezhetik magukat 

tevékenységeik során. Ehhez egyénre szabott módszerekre, és a szükséges segédeszközökre 

van szükségük. 

 

A nevelésben-oktatásban használt segédeszközök többsége abban segíti a tanulót, hogy a 

gyengén érzékelhető, töredékes vizuális információkat felerősítse vagy egyéb érzékelési 

módokkal kiegészítse. Leggyakrabban használt segédeszközök a szemüvegek, 

távcsőszemüvegek, filteres szemüvegek, nagyítók, távcsövek és az elektronikus olvasó 

készülékek. Utóbbi eszközök másik neve az olvasó TV, amely lehet telepített és hordozható. 

Mindkét típusnak előnye, hogy nem csak a szöveg, vagy ábra mérete növelhető velük (akár 80-

szorosra is), hanem állítható a kontraszt, a színválasztás és a fényerő is. A megfelelő eszköz 

kiválasztása sokszor hosszabb folyamat, mert sok tényező befolyásolja a beválást. Csak akkor 

érdemes segédeszközt alkalmazni, ha a több haszonnal jár, mint amennyi gondot a használata 

okoz. A serdülőkorú fiatalok gyakran elutasítják az eszközhasználatot, akár még a szemüveget 

is, a kortárscsoport véleménye miatt. 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 183 

 

A gyengénlátó tanulók olvasási tempója általában lassabb az átlagosnál, amit az olvasandó 

szöveg minősége nagyban befolyásol. A szövegnek megfelelő betűtípussal, mérettel és 

kontraszttal kell rendelkeznie. Az átlagos megfelelő betűnagyság a 14-es, vagy 16-os. 

Természetesen, ha a tanuló nagyítót, távcsőszemüveget, vagy elektronikus olvasókészüléket 

használ, akkor a méret lehet kisebb is. A legjobban olvasható betűtípus a Tahoma, vagy Arial 

(a talpas betűk és a dőlt betűk sokkal nehezebben olvashatóak). Befolyásoló tényező a szöveg 

tömörsége. Ezt a sortávolság beállításával oldhatjuk meg. A fényviszonyok nagyon fontosak 

minden közellátást igénylő munkánál. A fényérzékeny (fotofóbiás) gyermekek kivételével kb. 

25.000 Kandelára (régebbi mértékegység szerint 1000 Luxra) van szükségük az olvasáshoz, 

íráshoz. Ez két-háromszorosa az átlagos iskolai vagy munkahelyi megvilágításnak. Ha a 

körülmények megkövetelik, egyéni megvilágítással biztosítható a szükséges fénymennyiség. A 

fényforrás beállításánál fontos szempont, hogy ne okozzon csillogást, káprázást, illetve, hogy 

ne melegítsen, mert a tanuló ezt általában a szeméhez nagyon közel alkalmazza. Praktikus a 

flexibilis lámpa, amelyet a tanuló a saját igényeinek megfelelően állíthat be. 

 

Ugyanilyen fontos szempont a szöveg közelítése a szemhez. A gyengénlátó, aliglátó tanuló 

szinte minden esetben közelről néz. Ha folyamatosan görnyednie kell, az másodlagos 

gerincbetegséghez vezethet. A gerincoszlop egészségének megtartására szolgál a minden 

gyengénlátó, vizuális úton tanuló aliglátó tanuló számára elengedhetetlen emelhető lapú asztal, 

amely lehetővé teszi a több fokozatba állítást a különböző tevékenységeknél. Az ezzel végzett 

tevékenységeket megkönnyíti a csúszásgátló fólia, amely nem engedi leesni a taneszközöket. 

 

Sok gyengénlátó tanuló használ speciális, nagyobb vonalközű, erősebb vonalozású, vastagabb 

lapú írófüzeteket, amit külön számukra gyártanak. Ezekhez határozott nyomot hagyó 

íróeszközök valók. Rajzoláshoz, szerkesztéshez is erőteljes nyomot hagyó ceruzák, 2B jelzésű, 

puha grafitok alkalmasak. Ezek azonban nem különlegesek, mindenki számára beszerezhetők. 

Külön gyengénlátóknak tervezett, gyárilag előállított szemléltető eszközök hazánkban 

nincsenek. Az általános eszközöket ők is tudják használni, ha közelről megnézhetik, de 

adaptálhatók számukra némi átalakítással, színezéssel, kontúrozással. 

 

A gyengénlátó tanulók számára az infokommunikációs eszközök használata hasonlóan 

nélkülözhetetlen, mint a vak diákok esetében. Különösen fontos a tízujjas gépelés használata, a 

szövegszerkesztés rutinszintű elsajátítása, a képernyőnagyító speciális programok ismerete. A 

látássérült tanulók esetében gyakori szem-kéz koordinációs zavar az oka a grafomotoros 

képességek gyengeségének. A kézírás kiváltható számítógéppel, segítségével jól olvasható, 

esztétikus, számukra is követhető írásmunkákat készítenek. 
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Tanulásszervezési és értékelési javaslatok 

 

A látássérült tanuló számára nem a tanulásszervezési formák, hanem az azokban alkalmazott 

tevékenységek jelentik a nehézséget. Bármilyen forma keretében a beszélgetés, a verbális 

gondolkodási feladatok megoldása terén az ép látásúakkal teljesen egyforma esélyekkel 

rendelkezik. Minél több a látást, a pontos vizuális megkülönböztetést, írást és olvasást igénylő 

tevékenység, annál több hátrányt okoz a látássérülés. Támaszkodhatunk auditív figyelmükre, 

memóriájukra. Ezeknek a képességeknek a fejlesztésére érdemes fokozott figyelmet fordítani.  

 

Ha ezekre a nehezített tevékenységekre szűkítjük le nézőpontunkat (a valóságban inkább a 

vegyes tevékenység a jellemző), kétségtelenül a frontális munka az, amelyben a látássérült diák 

legnehezebben tud egyenrangú félként részt venni. A szemléltetés tárgyát rosszabbul, vagy 

egyáltalán nem látja. A munkatempóját számos tényező fékezheti, a feladatvégzésében a 

technikai elemek lekötik energiáinak egy részét. Nem tud társai tempójával lépést tartani, 

kapkod, nem képes munkáját elég megfontoltan, ellenőrizve elvégezni. 

 

Ha a pedagógus arra törekszik, hogy ezeket elkerülje, differenciált feladatokat kell adni 

számára. Bizonyos feladattípusok esetében elegendő lehet némileg kevesebb gyakorlás. Máskor 

eltérő módszerekre, eszközökre lehet szükség. Az egyénre szabott követelmények ösztönöző 

hatásúak az ismeretszerzésben. 

 

 

A látássérült tanulók képesek kooperatív tanulási technikák használatára. A csoportmunka 

gyakran előnyösebb a számukra, mert kisebb a kapcsolattartás tere és a tanuló közelebb van a 

vizuális információkhoz. A kisebb térben sokkal könnyebben megnézheti közelről, vagy 

megtapogathatja a szemléltetési eszközt, vagy munkadarabot. A csoportmunka arra is kiváló 

alkalmat nyújt, hogy az egyes feladatokat a tanulók képességei alapján, differenciáltan ossza ki 

a pedagógus. Így a pontos látást igénylő feladatok helyett lehetőség van olyat választani, 

melyben a látássérült tanuló használhatja ép érzékszerveit, egyéb képességeit.  

A társak közötti együttműködést akadályozhatja, hogy a metakommunikatív jelzések egy részét 

a látássérült tanuló nem érzékeli, az arcmimikát, gesztusokat és a szemkontaktust nem látja. 

Ezért felerősödik a verbális kommunikáció jelentősége. 

 

Az önálló munkavégzést megkönnyíti, ha a differenciált feladatvégzés során a látássérült diák 

számára a pedagógusok biztosítják a tananyag sokirányú megismerését, és elegendő gyakorlási 

lehetőséget. Számolni kell azzal, hogy a tanuló nem kér mindig segítséget, amikor arra szüksége 

lenne. A tanárok fontos feladata, hogy figyelemmel kísérjék a tanulók munkáját, nyújtsanak 
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segítséget az esetleges elakadások során, de adjanak lehetőséget az önálló ismeretszerzésre, 

saját problémamegoldásra is. 

 

A látássérült tanuló értékelésénél sok esetben a pedagógusok automatikusan a szóbeli feleletet 

preferálják, holott a látássérült tanuló is képes lehet az írásbeli produktum elkészítésére, ha a 

megfelelő eszköz rendelkezésre áll (pontírógép, de ma már sokkal inkább képernyőolvasó, vagy 

nagyítóprogrammal ellátott számítógép, elektronikus olvasóeszköz, stb.) és ha a feladatlap nem 

tartalmaz olyan feladatokat, melyek vizualitást igényelnek (pl. fogalmak összekötése, 

ábrázoláson, képfelismerésen alapuló feladatok). De gyengénlátó diákok esetében ezek sem 

jelentenek problémát, ha a szükséges adaptáció megtörténik: nagyítás, nagyobb sortávolság, 

összekötés helyett számozás használata. 

 

A látássérült tanulónak az írásbeli értékelés esetében gyakran többletidőre lehet szüksége, ami 

részben az eszközhasználatból fakad, részben a pontírásos, vagy nagyított szöveg olvasási 

sebességének növekedésével magyarázható. Erre a törvény lehetőséget nyújt a felvételi vagy 

az érettségi vizsgák letétele során is. Ennek ismeretében pedagógus által összeállított értékelő 

feladatlap készítése során javasolható a mennyiségi differenciálás. Az egyes feladattípusokból 

kevesebbet végezzen a tanuló, úgy, hogy közben minden fontos ismeretéről számot adhasson. 

 

Az érintett tanuló megismerése, a vele való egyeztetés nélkül nem célszerű az értékelés során 

használt eszközt meghatározni, hiszen lehetnek olyan egyéb szempontok, amelyeket tekintetbe 

kell venni (pl. gyengébb beszédkészség, vagy nehezen olvasható kézírás).  

 

 

A szakértői vélemény 

 

A látássérült tanulók tanulmányi idejük alatt és beiskolázásuk során a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye több alkalommal vizsgálja, és minden esetben szakértői véleménnyel látja el. 

Ez a dokumentum fontos, a gyakorlatban használható információkat ír le. A személyes és orvosi 

adatok mellett tartalmazza a funkcionális látásvizsgálat eredményét, illetve az erre épülő 

pedagógiai szükségleteket, javaslatokat. 

A Látásvizsgáló szakemberei gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatokat is végeznek. 

Gyakran mérnek intelligencia hányadost (IQ). Napjainkban leggyakrabban a WISC-IV tesztet 

használják. Nem csupán egy számértéket jelölnek, hanem részletezik a szubtesztek eredményét, 

illetve azt, hogy ennek mik lehetnek a pedagógiai következményei. 

A szakértői vélemény a befogadó intézmény pedagógusai számára javaslatokat, tanácsokat tesz 

például a tanulónak az osztályban történő elhelyezése, a használható taneszközök, feladatlapok, 
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eltérő módszerek, felmenések tekintetében. Feltünteti, hogy ezekhez a változtatásokhoz milyen 

törvények és jogszabályok biztosítanak lehetőséget. Kijelöli a tanuló számára a megfelelő 

közoktatási intézményt, és tartalmazza a kötelező felülvizsgálat időpontját. 

A látássérült fiatal fogadása előtt érdemes a dokumentumot alaposan tanulmányozni. 

 

 

 

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények 

 

A szakértői véleményt a Látásvizsgáló elküldi a szülőknek, a befogadó oktatási 

intézményeknek, valamint a megfelelő szakirányú egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézménynek is. Esetünkben ez a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona, illetve 

a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, és 

Kollégiuma. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények feladata az integráltan, 

azaz nem speciális intézményben nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

sérülés-specifikus megsegítése, valamint a befogadó intézmények pedagógusaiknak 

támogatása tanácsadással, felvilágosító programok szervezésével. Ezt a munkát integrációt 

segítő utazó gyógypedagógusok végzik. A gyógypedagógusok készséggel állnak az integráló 

iskolák, tanárok rendelkezésére, céljuk, hogy minden látássérült tanuló esetében megvalósuljon 

az inklúzió, a valódi, sikeres és hatékony befogadás. 

 

 

 

VII. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

  
9. évfolyam 

heti óraszám 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet 

és gyakorlat együtt 
21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
1,5 54 1,5 52,5 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 187 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1561 óra (756+70+735) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

       

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11518-16 

Élelmiszerismeret 

Általános 

élelmiszerismeret 
3   

70 

1   

11519-16 

Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról 

általában 
1       

Vendéglátás higiéniája     1   

12904-16 

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

Ételkészítési ismeretek 

alapjai elmélet 
5   1,5   

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat 
  12   17,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 9 12 3,5 17,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70  21 

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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

       

Szakmai 

követelm

énymodul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11518-16 

Élelmisz

erismeret 

Általános élelmiszerismeret 108 0 

70 

35 0 143 

Táplálkozás ismeret 24       24 

Környezetvédelmi ismeretek 4       4 

Fogyasztóvédelem  8       8 

Élelmiszerek csoportjai I. 72       72 

Élelmiszerek csoportjai II.     5   5 

Élelmiszerek csoportjai III.     14   14 

Élelmiszerek csoportjai IV,     8   8 

Élelmiszerek csoportjai V.     8   8 

11519-16 

Élelmisz

erbiztons

ági 

alapisme

retek 

Élelmiszerbiztonságról általában 36 0 0 0 36 

Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak 4       4 

Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás 16       16 

Kémia toxikológiai 

élelmiszerbiztonság 
10       10 

Élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályok 
6       6 

Vendéglátás higiéniája 0 0 35 0 35 

Vendéglátó üzlet kialakításának 

feltételei 
    16   16 

Személyi higiénia     4   4 

Vendéglátó tevékenység 

folytatásának követelményei 
    16   16 

12804-16 

Ételkészí

tési 

ismerete

k alapjai 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

elmélet 
180 0 52,5 0 232,5 

A szakács szakma alapozó ismeretei 10       10 

Technológiai ismeretek 18       18 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

44       44 
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Levesek, levesbetétek 36       36 

Meleg előételek     17,5   17,5 

Sós tésztaételek     14   14 

Vágóállatokból (sertéshúsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, bárány-, 

birka- és ürühúsból, egyéb 

háziállatok húsából (kecske, nyúl) 

készíthető ételek 

72       72 

Háziszárnyasokból készíthető ételek     21   21 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

gyakorlat 
0 432 0 612,5 1044,5 

A szakács szakma alapozó ismeretei   36     36 

Technológiai ismeretek   36      36 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

  54     54  

Levesek, levesbetétek   72     72 

Vágóállatokból (sertéshúsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, bárány-, 

birka- és ürühúsból, egyéb 

háziállatok húsából (kecske, nyúl) 

készíthető ételek 

  234     234 

A szakács szakma alapozó ismeretei       14 14 

Technológiai ismeretek       14 14 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

      56 56 

Levesek, levesbetétek       56 56 

Meleg előételek       98 98 

Sós tésztaételek       70 70 

Vágóállatokból (sertéshúsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, bárány-, 

birka- és ürühúsból, egyéb 

háziállatok húsából (kecske, nyúl) 

készíthető ételek 

      182 182 

Háziszárnyasokból készíthető ételek       122,5 122,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 324 432 122,5 612,5 1491 
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Összes éves/ögy óraszám: 756 70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 446,5/1561=28,6.%  

Gyakorlati óraszámok/aránya     1114,5/1561=71,4.%  

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 192 

 

 

 

 

 

 

 

 
11518-16 azonosító számú 

Élelmiszerismeret 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11518-16 azonosító számú Élelmiszerismeret megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

Á
lt

al
án

o
s 

él
el

m
is

ze
ri

sm
er

et
 

FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű 

táplálkozástudomány eredményeit 
x 

Alkalmazza a korszerű életmódhoz 

kötődő sajátosságokat 
x 

Alkalmazza az élelmiszerkutatások 

eredményeit 
x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az 

élelmiszereket 
x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve 

minőség-megőrzési időket és az áruk 

minőségét 

x 

Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat x 

Megtanulja az élelmiszerek 

táplálkozástani ismereteit 
x 

Termékkészítésnél és értékestésnél 

alkalmazza a legfontosabb fehérje 

forrásokat 

x 

Termékkészítésnél és értékestésnél 

alkalmazza a legfontosabb szénhidrát 

forrásokat 

x 

Termékkészítésnél és értékesítésnél 

alkalmazza az élelmiszerekben található 

zsírokat, lipideket 

x 

Alkalmazza a vitaminokról és ásványi 

sókról megtanult fogalmakat 
x 

Tudatos környezetvédelmi 

tevékenységet folytat 
x 

Szelektíven gyűjti a hulladékot x 

Megkülönbözteti az alapvető x 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 194 

élelmiszereket és élvezeti cikkeket 

Édes, sós és savanyú íz kialakításánál 

felhasználja az ízesítőanyagok 

tulajdonságait 

x 

Tulajdonságaik és felhasználásuk 

alapján megkülönbözteti a fűszereket 
x 

Megkülönbözteti a tejkészítményektől a 

növényi eredetű termékeket 
x 

Termékkészítésnél, és értékesítésnél 

felhasználja a sajtok érleléséről 

állagáról tanult ismereteket 

x 

Termékkészítésnél felhasználja a tojás 

összetételéről, technológiai szerepéről 

megtanult ismereteket 

x 

Alkalmazza a malomipari termékekről 

megtanult ismereteket 
x 

Alkalmazza a száraztésztákról 

megtanult ismereteket 
x 

Termékkészítésnél alkalmazza a 

természetes és mesterséges 

édesítőszerekről megtanult ismereteket 

x 

Alkalmazza a növényi és állati eredetű 

zsiradékokról megtanult ismereteket 
x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti 

a vágóállatokat és a húsrészeket 
x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti 

a húsipari termékeket 
x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti 

és csoportosítja a házi szárnyasokat 
x 

Tanultak alapján megkülönbözteti az 

édesvízi, tengeri és egyéb hidegvérű 

állatokat 

x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti 

az étkezési vadakat és vadszárnyasokat 
x 

Idényjelleg szerint rendszerezi a 

zöldségeket és gyümölcsöket 
x 
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Táplálkozástani összetételük alapján 

rangsorolja a zöldségeket, gombákat és 

a gyümölcsöket 

x 

Alkalmazza az édesipari termékekről 

megtanult ismereteket 
x 

Alkalmazza a kávé és tea 

hatóanyagairól, előállításáról 

felhasználásáról megtanult ismereteket 

x 

Alkalmazza az alkoholtartalmú és 

alkoholmentes italokról megtanult 

ismereteket 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Táplálkozástani ismeretek x 

Környezetvédelmi ismeretek x 

Fogyasztóvédelmi ismeretek x 

Alapízesítést befolyásoló anyagok x 

Fűszerek x 

Tej, tejtermékek x 

Tojás  x 

Malomipari termékek, sütőipari 

termékek, tészták 
x 

Természetes édesítőszerek x 

Zsiradékok x 

Hús, húsipari termékek, baromfifélék, 

halak, hidegvérűek, vadak 
x 

Zöldségek x 

Gombák csoportjai x 

Gyümölcsök x 

Édesipari termékek, Koffein tartalmú 

élelmiszerek 
x 

Alkohol tartalmú italok, alkoholmentes 

italok 
x 

Adalékanyagok, kényelmi anyagok, 

mesterséges édesítőszerek 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű hallott x 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 196 

szövegmegértése 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság  x 

Felelősségtudat x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x 
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6. Általános élelmiszerismeret tantárgy 143 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

6.1. 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 vendéglátásban 

felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok konyhatechnológiai 

szerepének és fontosságának megismerése, a felhasználás lehetőségeinek az 

elsajátítása 

 

6.2. 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. 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Táplálkozási ismeretek 24 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 

 

6.3.2. Környezetvédelmi ismeretek 4 óra 

Vizek védelme  

Környezeti elemek védelme 

Veszélyes hulladék 

Zajvédelem 
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6.3.3. Fogyasztóvédelem 8 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 

 

6.3.4. Élelmiszerek csoportjai I 72 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 termékeink: 

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. 
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 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 

 

6.3.5. Élelmiszerek csoportjai II. 5 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. 

 

6.3.6. Élelmiszerek csoportjai III.  14 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: 
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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 

 

6.3.7. Élelmiszerek csoportjai IV.  8 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 

 

6.3.8. Élelmiszerek csoportjai V. 8 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  
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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) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

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) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg 

feldolgozása 
    x   
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jegyzeteléssel 

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
  x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

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

értékeléssel. 
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A 

11519-16 azonosító számú 

Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11519-16 azonosító számú Élelmiszerbiztonsági alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

É
le

lm
is

ze
rb

iz
to

n
s

ág
 a

la
p
ja

i 
 

V
en

d
ég

lá
tá

s 

h
ig

ié
n
éj
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FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű 

táplálkozástudomány eredményeit 
x   

Alkalmazza a diétás szabályokat x   

Betartja az élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályokat 
x x 

Betartja a kémiai szennyeződésekre 

vonatkozó szabályokat 
x x 

Alkalmazza az élelmiszerekben lévő 

allergénekre vonatkozó szabályokat 
x   

Betartja és betarttatja a HAACCP 

előírásait 
x x 

Betartja és betarttatja a higiéniai 

előírásokat 
x x 

Megtanulja és alkalmazza a 

mikroorganizmusok káros és hasznos 

tulajdonságait 

x x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az 

élelmiszereket 
x x 

Alapanyagokat vizsgál és/vagy 

ellenőriz 
x x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági illetve a 

minőség megőrzési időket és az áruk 

minőségét 

x x 

Az előírásoknak megfelelően 

alkalmazza a mintavételi szabályokat 
x x 

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn 

az élelmiszer forgalmazás során 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
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Élelmiszerek tápértékének megőrzése x   

Mikroorganizmusok jellemzői x   

Élelmiszer eredetű megbetegedések x   

Élelmiszerek tartósítása x   

Élelmiszer vizsgálat x   

Kémiai-toxikológiai 

élelmiszerbiztonság 
x   

Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok x   

A HACCP élelmiszerbiztonsági 

rendszer jogszabályai 
x x 

Személyi higiénia   x 

Nyersanyagok beszerzési átvételi, 

tárolási, előkészítési követelményei 
  x 

Vendéglátó termékkészítés, tárolás, 

szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak 

meghatározása 

  x 

Vendéglátó műhely, konyha, eladótér 

higiéniája kritikus pontok ellenőrzése 
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg 

megértése 
x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x 

Felelősség tudat x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség  x  x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 
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7. Élelmiszerbiztonságról általában tantárgy 36 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

7.1. 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 

 

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. Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak 4 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 

 

7.3.2. Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás 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 
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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 

 

7.3.3. Kémiai-toxikológiai élelmiszerbiztonság. 10 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 

 

7.3.4. Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok. 6 óra 

A jogszabályok célja, rendszere, hierarchiája 

Élelmiszer-előállításra és forgalmazásra vonatkozó jogszabályok 

A GHP helye és szerepe a szabályozásban 

Termék specifikus szabályok: Magyar Élelmiszerkönyv 

A fogyasztók tájékoztatásáról szóló jogszabályok; Allergének a vendéglátásban;  

Húsok származási helye 

Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra és adalékanyagokra vonatkozó 

jogszabályok (határértékek) 
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Speciális területekre vonatkozó jogszabályok 

Vendéglátás és közétkeztetés 

Ételmérgezés, ételfertőzés 

Kártevőirtás, biocid termékek, egészségügyi nyilatkozat 

 

 

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) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

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   

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
  x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.4. Csoportos versenyjáték   x     

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

8. Vendéglátás higiénéje tantárgy 35 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

8.1. 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 

 

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. Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei 16 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 

 

8.3.2. Személyi higiénia 4 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 
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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 

 

8.3.3. Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei 16 óra 

A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei 

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei 

Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai 

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai 

 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, laboratórium 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

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   

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói Tanulói tevékenység Alkalmazandó 
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tevékenységforma szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
  x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett 

kiscsoportos 
  x     
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szövegfeldolgozás 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.4. Csoportos versenyjáték   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 

12094-16 azonosító számú 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12094-16.. azonosító számú Ételkészítési ismeretek alapjai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Alkalmazza a raktározás szabályait x x x 

Elvégzi az egyéni előkészületeit   x x 

Előkészíti a tevékenységéhez szükséges 

munkaterületet, gépeket, 

berendezéseket, eszközöket, 

kéziszerszámokat, anyagokat, 

gondoskodik a tisztántartásukról 

  x x 

Alkalmazza a konyhai 

munkafolyamatok felépítését 
x x x 

Az egyéni munkavégzést megtervezi, 

megszervezi 
  x x 

Munkavégzésében együttműködik 

társaival 
  x x 

Tudja alkalmazni az elkészítésre kerülő 

ételek alapanyagainak kiméréséhez a 

súly- és az űrmértékeket 

  x x 

Nyers és feldolgozott élelmiszereket 

készít elő további felhasználásra: húst, 

halat, zöldség- és gyümölcsféléket, 

gombát, tojást, malomipari termékeket 

  x x 

Ételkészítési alap-, kiegészítő- és 

befejező műveleteket végez 
  x x 

Étel kiegészítőként kínált salátákat, 

önteteket készít, tálal 
  x x 

Főzelékeket készít, tálal   x x 

Köreteket készít, tálal   x x 
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Hideg és meleg mártásokat készít, tálal   x x 

Leveseket és betéteit készíti és tálalja   x x 

Meleg előételeket készít, tálal   x x 

Sós tésztaételeket készít, tálal   x x 

Vágóállatok húsrészeiből ételeket 

készít, tálal 
  x x 

Házi szárnyasok felhasználásával 

ételeket készít, tálal 
  x x 

Ételeket jellegüknek megfelelően 

készen tart 
  x x 

Gondoskodik a maradványok 

tárolásáról, kezeléséről 
  x x 

Szükség szerint mosogat   x x 

Rendet, tisztaságot tart környezetében   x x 

Betartja az élelmiszerbiztonsági 

elvárásokat 
  x x 

Betartja a balesetvédelmi, a 

munkavédelmi és a tűzrendészeti 

szabályokat 

x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Konyhai gépek, berendezések, 

eszközök, kéziszerszámok 

rendeltetésszerű, szakszerű használata 

  x x 

Súly- és űrmértékek alkalmazása   x x 

Ételkészítés alap-, kiegészítő- és 

befejező műveletei 
  x x 

Húsrészek (vágóállatok, házi 

szárnyasok) felismerése, húsok 

előkészítése 

  x x 

Növényi eredetű élelmiszerek és 

gombák felismerése és előkészítése 
  x x 

Étel kiegészítő saláták és öntetek x x x 

Főzelékek és feltétek x x x 

Köretek x x x 

Hideg és meleg mártások x x x 

Levesek és levesbetétek x x x 

Meleg előételek x x x 
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Sós tésztaételek x x x 

Vágóállatok húsrészeiből készíthető 

ételek 
x x x 

Házi szárnyasok felhasználásával 

készíthető ételek 
x x x 

Élelmiszerbiztonsági alapismeretek x x x 

A konyha és kapcsolódó helyiségeinek 

higiéniai, tűzrendészeti és 

munkavédelmi szabályai 

x x x 

Munkahelyi és személyi higiénia x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai tartalmú hallott szöveg 

megértése 
x x x 

Írott szakmai szöveg olvasása, 

megértése 
x x x 

Szakmai tartalmú beszédkészség x x x 

Szakmai szövegek olvasható kézírása x x x 

Elemi számolási készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség   x x 

Koordinált motorikus mozgás   x x 

Szakmai alázat x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x 

Együttműködés x x x 

Konfliktuskezelő képesség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x x 

Egyszerű munkafolyamatok szervező 

képesség 
x x x 

Kommunikációs képesség x x x 
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9. Ételkészítési ismeretek alapjai elmélet tantárgy 232,5 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

9.1. 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. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Élelmiszerismeretek 

Élelmiszerbiztonsági ismeretek 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. A szakács szakma alapozó ismeretei 10 óra 

 

4.3.1.1 Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, higiéniai- élelmiszerbiztonsági- és 

környezetvédelmi alapismeretek 

A szakáccsal és a tevékenyégével kapcsolatos alapvető elvárások 

Munkavédelmi előírások a szakács szakmában. 

Balesetvédelmi előírások szakács szakmában. 
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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 

 

4.3.1.2 A konyhák és a kapcsolódó helyiségek kialakítása, gépei, berendezési, 

felszerelései és azok alkalmazási területei. 

 

Gazdasági bejárat, átvevő helyiségek, raktárak, előkészítő helyiségek, konyhák, 

kiegészítő helyiségek 

 

9.3.2. Technológiai alapismeretek 18 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 

 

9.3.3. Étel kiegészítők 44 óra 

4.3.3.1. Saláták, salátaöntetek 10 óra 

(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 

 

4.3.3.2. Köretek                  10 óra 

Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek.  

Főzéssel-, sütéssel-, pirítással-, főzéssel-sütéssel, párolással készíthető 
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burgonyaköretek 

Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Főzéssel, gőzöléssel, sütéssel, pirítással, párolással és gőzöléssel készíthető 

tésztaköretek.  

Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes  

 

4.3.3.3. Főzelékek 10 óra 

     Hagyományos és alternatív módon sűrített főzelékek 

 

4.3.3.4. Mártások, pecsenyelevek 14 óra 

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 

Vinaigrette alapú mártások 

Egyéb hideg mártások 

Zománc mártások 

 

9.3.4. Levesek, levesbetétek 36 óra 

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  
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Összetett sűrített levesek 

Alternatív módon sűrített levesek 

Nyáklevesek 

Sűrített levesek betétei 

 

9.3.5. Meleg előételek 17,5 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) 

 

9.3.6. Sós tésztaételek 14 óra 

Egyszerű gyúrt és száraz tésztákból készíthető sós tésztaételek 

Kevert tésztából készíthető sós tésztaételek 

Élesztős tésztából készíthető sós tésztaételek 

 

9.3.7. Vágóállatokból készíthető ételek 72 óra 

4.3.7.1.Sertéshúsból készíthető ételek 36 óra 

Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek 

Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek 

Párolással készíthető sertéshús ételek 

Főzéssel készíthető sertéshús ételek 

Füstölt sertéshúsok 

Disznótoros ételek 

Belsőségekből készíthető sertéshús ételek 

 

4.3.7.2.Borjúhúsból készíthető ételek 6 óra 

Egészben sütéssel készíthető borjúhús ételek 

Frissen sütéssel készíthető borjúhús ételek 

Párolással készíthető borjúhús ételek 

Főzéssel készíthető borjúhús ételek 
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Belsőségekből készíthető borjúhús ételek 

 

4.3.7.3. Marhahúsból készíthető ételek 22 óra 

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 

 

4.3.7.4. Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek 6 óra 

Egészben és frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek 

Párolással készíthető bárány-, birka- és ürühús ételek 

Főzéssel készíthető bárány és ürühús ételek 

 

4.3.7.5. Egyéb háziállatok húsából készíthető ételek 2 óra 

      Kecskéből és házinyúlból sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek 

 

 

9.3.8. Házi szárnyasok húsából készíthető ételek 21 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 

 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   
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2. előadás     x   

3. megbeszélés x   x   

4. 
önálló 

ismeretfeldolgozás 
x       

5. vita   x x   

6. kiselőadás     x   

7. szemléltetés     x   

8. projekt   x     

9. kooperatív tanulás   x     

10. munkaterv készítés x x x   

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       
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2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x x   

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat tantárgy 1044,5 óra* 

* Két 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,  
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 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. 
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10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az ételkészítés alapjai (elmélet) tantárgy ismereteire épülnek. Kapcsolódó 

ismeretek a matematika tantárgy keretében elsajátított mérési, súly-, hossz- és 

űrmérték átváltási ismeretek. 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. A szakács szakma alapozó ismeretei 36 óra 

Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, higiéniai- élelmiszerbiztonsági- és környezetvédelmi 

alapismeretek 

10.3.1.1. 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 

10.3.1.2. 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 

 

10.3.2. Technológiai alapismeretek 36 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 
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Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési-, dúsítási-, bundázási eljárások, alaplevek, 

kivonatok, fűszerezés, ízesítés a gyakorlatban 

Befejező műveletek: hőn tartás, adagolás, tálalás, díszítés a gyakorlatban 

 

10.3.3. Étel kiegészítők 54 óra 

10.3.3.1. Saláták, salátaöntetek      8 óra  

(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 

10.3.3.2. Köretek                  14 óra 

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  

  

10.3.3.3.  Főzelékek        8 óra  

Hagyományos és alternatív módon sűrített főzelékek készítése 

 

10.3.3.4. Mártások, pecsenyelevek      6 óra 

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 

Vinaigrette alapú mártások készítése 

Egyéb hideg mártások készítése 

Zománc mártások készítése 
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10.3.4. Levesek, levesbetétek 72 óra 

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 

 

 

10.3.5. Vágóállatokból készíthető ételek 234 óra 

5.3.7.1.Sertéshúsból készíthető ételek     30 óra 

Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Párolással készíthető sertéshús ételek készítése 

Főzéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Disznótoros ételek készítése 

Belsőségekből készíthető sertéshús ételek készítése 

 

5.3.7.2. Borjúhúsból készíthető ételek     10 óra 

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 

 

5.3.7.3. Marhahúsból készíthető ételek     20 óra 

Egészben sütéssel készíthető bélszín és hátszín ételek készítése 

Frissen sütéssel készíthető bélszín és hátszín ételek készítése 
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Párolással készíthető marhahús ételek készítése 

Főzéssel készíthető marhahús ételek készítése 

Belsőségekből készíthető marhahús ételek készítése 

 

5.3.7.4. Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek 10 óra  

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 

 

5.6.8. Üzleti munkarend, munka-, tűz-, baleset- és élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 14 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 

 

5.6.9. Előkészítő és konyhai kiegészítő tevékenységek  14 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 

 

5.6.10. Saláták, öntetek, köretek, főzelékek, mártások, csatnik, pecsenyelevek.  

56 óra 

Nyers és hőkezelt saláták, salátaöntetek készítése. Csírák alkalmazása. 
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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. 

 

5.6.11. Levesek, levesbetétek 56 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. 

 

 

5.6.12. Meleg előételek ételek 98 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 
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5.6.13. Sós tésztaételek 70 óra 

 

Egyszerű gyúrt és száraz tésztákból készíthető sós tésztaételek 

Kevert tésztából készíthető sós tésztaételek 

Élesztős tésztából készíthető sós tésztaételek 

 

5.6.14. Vágóállatokból készíthető ételek 182 óra 

5.6.15.   Sertéshúsból készíthető ételek     80 óra 

Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Párolással készíthető sertéshús ételek készítése 

Főzéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Disznótoros ételek készítése 

Belsőségekből készíthető sertéshús ételek készítése 

 

5.6.16.  Borjúhúsból készíthető ételek     30 óra 

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 

 

5.6.17. Marhahúsból készíthető ételek     60 óra 

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 

 

5.6.18.  

Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek 12 óra  

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 

 

5.6.19. Házi szárnyasok húsából készíthető ételek 122,5 óra 
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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 

 

 

 

5.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely/üzem 

 

5.8. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

5.8.8. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat  x x x   

2. megbeszélés  x x x   

3. vita  x x  x   

4. bemutatás x x x   

5. gyakorlás x x     

6. munkaterv készítés x x     

7. szemléltetés x x   

8. szimuláció x x   

5.8.9.  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 234 

1.1. Leírás készítése x    

1.2. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   x x   

1.3. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
 x x x   

2. Komplex információk körében 

2.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

2.2. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     

2.3. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x x   

2.4. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

4.2. Műveletek gyakorlása x       

4.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Üzemelési hibák 

szimulálása és 
  x x   
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megfigyelése 

6. Vizsgálati tevékenységek körében 

6.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
x   x   

6.2. 
Technológiai minták 

elemzése 
x   x   

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

7.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

8. Információ feldolgozó tevékenységek 

8.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

8.2. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

8.3. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

8.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

8.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     

 

5.9. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

Két évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 
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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 
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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  

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) 

 

 

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  
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4.64. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

21 811 01 

KONYHAI KISEGÍTŐ 

részszakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához 

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

a 34 811 04 Szakács szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 21 811 01 részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 21 811 01 

 

A részszakképesítés megnevezése: Konyhai kisegítő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás – turisztika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 
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Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 18. Vendéglátás – turisztika 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

 

 

VIII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

Tanulásban akadályozottak 

 

1. A tanulásban akadályozottság fogalma, jellemzői 

 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az idegrendszer 

biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

 

A tanulási akadályozottság az esetek nagy részében az iskolába lépés évében realizálódik. Ám 

egyes gyermekeknél már az óvodás korban is felmerülhet a gyanú az sikertelen iskolai 

előmenetelre. 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a 

gyermeket egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar 

következik be, amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. 

Az érintett tanulóknál előfordulhatnak problémák a következő területeken: 

- észlelés (egyensúly észlelés, nehézségi erő észlelés, taktilis-kinesztetikus észlelés, 

auditív észlelés, vizuális észlelés, amnesztikus funkciók) 

- kivitelezés-végrehajtás (izomtónuszavar, nagymozgások, finommozgások, mimika) 

- szociális-emocionális terület:  

  a késztetések területén (apátia, passzivitás, túlérzékenység, hiperaktivitás), 

 az általános pszichés állapotban (levertség, féktelenség, szorongás),  

 a motiváció alakulásában (motiválatlanság, megközelíthetetlenség), 

 a munkavégzésben (gyors kifáradás, vontatott tempó, impulzivitás), 

 az önirányításban (rövid zárlati cselekvések, labilitás, rigiditás),  

 az önértékelésben (kisebbségi érzés, hiányos énkép, túlzott elbizakodottság, 

egocentrizmus)  

 és a szociális beilleszkedésben (elszigeteltség, kapcsolatteremtési nehézségek, túlzott 

alkalmazkodás, belátás hiánya, agresszivitás). 

 (Englbrecht - Weigert, 1996, 33-38. ) 

 

A tanulási akadályozottak körét tehát az enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, 
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illetve az iskolában tanulási problémákkal küzdő gyermekek alkotják. 

„A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A folyamatosan ható, kiváltó 

okok feltárásával, ezek kedvező irányú befolyásolásával, a tanulási akadályozottság 

részben megelőzhető, részben súlyosságának mértékében csökkenthető.” (Mesterházi 

Zsuzsa) 

 Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a 

tanulási akadályozottság további romlását. Ha azonban nem kapnak elég segítséget, akkor 

kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük 

(motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és 

figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási 

környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek 

következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, 

ezért az oktatás során még ekkor is nagy figyelmet kell fordítani rájuk. A problémák az 

érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a szocio-emocionális területeken, 

valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve sikerül 

munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a hívei szerint a 

„mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor 

jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére 

fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül.  

 

2. A szegregált és integrált szervezeti formák  

 

Szegregált intézményekben tanulnak tanulásban akadályozott diákok. Amely gyógypedagógiai 

intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, gyógypedagógusok dolgoznak, valamint 

speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban akadályozott 

fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős tevékenységekben. A 

tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének esetében az integráció 

feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű 

kortárscsoporton belül kapják meg. Tanulási akadályozottság esetén több területet érintő, tartós, 

súlyos problémáról van szó, mely megfelelő szakmai segítség nélkül a többségi iskolákban 

nagyon megnehezíti az érintett gyermek és pedagógus életét is. A probléma gyökere nem 

kifejezetten a gyermekben van, hanem a többségi iskola és a sajátos igényű tanuló 

találkozásában.  

Hazánkban is egyre nagyobb teret hódít meg az integrált/inkluzív oktatás, nevelés, melynek 

elengedhetetlen feltétele a gyógypedagógiai segítségnyújtás és a megfelelően strukturált 
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környezet. 

Inklúzió mint optimalizált, kibővített integráció is jelen van a mai oktatási rendszerünkben. Az 

inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerű átalakulását jelenti. Ebbe a folyamatba az 

összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. Nem zavaró elemként, hanem új 

kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális gondoskodás jár valamennyi tanulónak, 

legyen bármiben akadályozott vagy nem. Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több 

mint gyógypedagógia, és több, mint az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív 

oktatásban kiemelt szerepet kap a differenciált oktatás. 

 

2.1.Az integráció/inklúzió feltételei  

 

„A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai integrációjának az a célja, hogy 

ezek a gyermekek a pedagógiai többletszolgáltatásokat ne kortárscsoportjaiktól 

elkülönülten, hanem velük együtt kapják meg, kiegészítve a pedagógiai ráhatások körét 

a szocializáció abból fakadó elemeivel, hogy a gyermekek heterogén csoportokban 

tanulnak.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák Márta Módszertani intézményi 

útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó iskolák számára 2005.) 

 

 

1. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai boldogulását 

segítő tárgyi feltételek.  

- Az iskolának rendelkeznie kell megfelelő intézményi dokumentumokkal (alapító 

okirat, pedagógiai program, nevelési program, helyi tanterv) Ki kell dolgoznia egy 

egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos tananyagot közvetítő tantervet, eltérés 

mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni képességekhez illeszkedő követelmények 

szintjén jelentkezhet. 

- A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.  

- Ajánlott a tanterem berendezésénél figyelembe venni a strukturált tanítási környezet 

kialakítását (mobilizálható padok, tanulói boxok, pihenősarok, IKt-s eszközök, 

kézikönyvtár), többféle kisebb tér létrehozása az osztálytermen belül, például 

kiscsoportos munkához, illetve célszerű az egyéni tanuláshoz különálló asztalokat 

elhelyezni.  

- A befogadó intézményeknek lehetővé kell tenniük a megfelelő fejlesztést biztosító 

többletszolgáltatások elérését. 

  

2. Szubjektív tényezők  

- A befogadó nevelőtestület, pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, 

kreativitása, elkötelezettsége valamint a sérülésről szóló ismeretei.  

- A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  
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- A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

- A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a sérült gyermeket olyannak fogadják el 

amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a sérült gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

- Teamban dolgozó szakemberek együttműködése, partneri kapcsolatai 

 

2.2.Az integráció formái lehetnek: 

 

- Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az iskola 

épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, csoportokban 

tanulnak.  

- Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, a 

tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

- Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály órarendjét 

tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. készségórák, 

bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és rendszeres, az együtt 

eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció legmagasabb szintje, 

amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban akadályozott gyermek a 

tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Megfigyelhető, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, amely 

jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, több ismerethez 

hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható náluk. A tanulók 

személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az önbizalmuk. Hosszabb 

távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a tanulóknak, akik integrált 

környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak 

ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

3. A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

- az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, 

- az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

- az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

- az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 
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- a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

- az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

- lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - egész 

viszonyának bemutatása, 

- a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat 

hangsúlyosan kell kezelni. 

 

4. Módszertani javaslatok 

 

4.1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás hatékonyan 

fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív tanulás minden 

tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban és hosszabb időre 

megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az ismeretszintjének megfelelőbb 

információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig magasabb, mint az övé. 

Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás mennyiségét és 

intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait (házirendet) az egész osztály 

közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható helyen legyen elhelyezve az 

osztályteremben. 

 

4.2. Projekt módszer: közösen végzett tevékenységek köre. A központban egy gyakorlati 

jellegű probléma áll, melyet a tanárok és tanulók együtt dolgoznak fel több szempont szerint 

elemezve, komplex módon. A módszer legfontosabb értéke a munkafolyamat. Mindenki saját 

képességei, lehetőségei, tapasztalatai alapján végzi el a feladatot. A munkafolyamat eredménye 

a produktum. 

 

 4.3. Komplex Instrukciós Program (KIP) 

   

- Az osztályon belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában 

felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. 

- A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális 

instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az 

együttműködési normákra történő felkészítésére. 

- Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt 

megbúvó képességek kibontakoztatása. 

- A fentieken kívül módszer másik fontos célja a tanárok szakmai hozzáértésének 

fejlesztése a csoportmunka-szervezés során. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk, 

hogy az új módszerben mi a szerepük az osztálymunka alatt, ezért a módszer 

bevezetése, elsajátítása során szükség van munkájuk folyamatos, szakértői 

ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre. 

"Azok a tanulók, akik a közösségből társadalmi okok miatt kirekesztődnek, vagy 

azok, akiknek tanulásában lemaradás tapasztalható, gyakran vonakodnak részt venni 

a közös munkában, emiatt azonban kevesebbet tanulnak, mint azok, akik 
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aktívabbak. Az osztályrangsor élén elhelyezkedő tanulók nagyobb befolyást 

gyakorolnak a csoport döntéshozatalára, gyakrabban kérik őket segítségadásra, és 

több alkalom jut véleményük kifejtésére, mint a rangsor alján elhelyezkedőknek. Az 

utóbbiak véleményét általában figyelmen kívül hagyják (ez a megnyilvánulás a 

státusprobléma jelensége). A Komplex instrukciós programban a tanár célja az, 

hogy minden diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú 

munkavégzésre, tudatosítja, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely 

alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre." (Cohen, 

E. G.: Designing Groupwork. Teacher College Press, New York, 1994.) 

  

A módszer elvei 
1. Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, ez minden esetben nyitott végű, 

több megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatokat 

jelent. 

2. A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját és a 

csoport teljesítményéért, illetve a csoport felelősségét az egyén teljesítményéért. 

3. A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül történik. A 

közös munkában az alábbi együttműködési normák betartása valósul meg: „Jogod van 

a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád.” 

„Segíts másoknak, de ne végezd el helyette a munkát.” 

„Mindig fejezd be a feladatod.” 

„Munkád végeztével rakj rendet magad után.” 

„Teljesítsd a csoportban kijelölt szereped.” 

A fenti normák kifüggesztve láthatók az osztály falán, és minden alkalommal 

emlékeztetik a tanulókat a csoportmunka lényegére, alapelveire. A normák együttes 

alkalmazása lehetővé teszi a tanulók számára egymás viselkedésének ellenőrzését. 

A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut, ezek az egymást követő 

csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak. Ez a szerepváltás segíti elő a 

képességek sokoldalú fejlesztését, a státusprobléma kezelését. A szerep mindig a 

feladat típusától és a csoport létszámától függ. Az ideális csoportlétszám 3-5 fő. A 

foglalkozások során az alábbi tanulói szerepek alkalmazása a leggyakoribb: 

kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős. A szerepek száma függ a 

csoportlétszámtól. Esetenként egy tanulónak lehet több szerepe is, illetve a fentieken 

kívül más szerepek is előfordulhatnak (pl. időfelelős, konfliktuskezelő stb). A 

szerepek rotációja alapkövetelmény. A szerepeken keresztül mindenkinek meg kell 

tanulnia a munka irányítását, a beszámolást, a helyes, zökkenő- és balesetmentes 

munkavégzést, végeztetést. 

4. A csoporton belül kialakult hierarchia, rangsor kezelése az eltérő, sokféle képesség 
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mozgósítására alkalmas feladatokon keresztül megváltoztatható. A pedagógus feladata 

annak tudatosítása, hogy nincs olyan tanuló, aki minden képességben kiváló, de 

mindenki számára van olyan feladat, melyet maradéktalanul meg tud oldani, valamint 

egyedül senki nem olyan tájékozott, mint a csoport együttesen. Az együttműködési 

normák és a tanulói szerepek kialakításának már az iskolába kerülés pillanatától kezdve 

fontos célja annak biztosítása, hogy a diákok mind jobban megértsék a velük szemben 

támasztott elvárásokat, és a felső tagozatot elérve képesek legyenek direkt tanári 

irányítás nélkül is dolgozni. 

5. A tanár szerepe szintén változik. A hagyományos csoportmunkánál a tanár hajlamos a 

direkt beavatkozásra, irányításra. Ennél a módszernél a beavatkozás szükségtelen. Az 

együttműködési normán keresztül a tanár hatalmát átruházza a tanulókra. A rendszer 

megfelelő működése esetén a tanár feladatainak egy részét maguk a diákok végzik el. 

A tanulók csak végső esetben fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz lehetőségük nyílik 

a feladat megbeszélésére egymás között. A csoportban a tanulónak a korábbitól eltérő 

szerepek jutnak: kérdez, előad, beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb. A 

szerepek az egymást követő csoportmunkák során cserélődnek. Ez elősegíti a 

csoporttagok közötti együttműködést, a szerepek elsajátítását, a mások iránti tisztelet 

kialakulását. 

6. A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal. Reagálása attól függ, hogy a 

csoport milyen úton hajtja végre a feladatot, és a meglévő státuszprobléma milyen 

jellegű beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és differenciált 

feladatokat és módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a 

tanulókat. Az egyéni feladatot pedig úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége 

legyen a csoportfeladat eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a 

közös csoportfeladat végrehajtása megfelelő színvonalú legyen az egyéni továbbhaladás 

érdekében. Az elvek betartása tudatos, logikus munkaszervezést kíván. 

7. A Komplex instrukciós programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka 

magja, de alkalmazása nem kizárólagos. A csoporttevékenység beépül a tananyagba. A 

tanárok a módszert akkor alkalmazzák, amikor a cél a konceptuális tanulás, a magasabb 

rendű gondolkodás és a tartalom mély megértése. Továbbra is módszereink közé 

tartozik az ismeretek tényszerű közlése, a frontális osztálytanítás. A Komplex 

instrukciós program alkalmazására lehetőség van többek között egy anyagrész 

összefoglalásánál, egy új tananyagrész előkészítésénél, de új ismeret szerzésére és 

feldolgozására is alkalmat adhat. Ezt a módszert a tanítási órák körülbelül egyötödében 

alkalmazzuk. 

8. A csoportmunka elemei a csoport-feladatlapok, a háttér információt nyújtó adatlapok, 

az egyéni feladatlapok, illetve a munkához szükséges eszközök, anyagok. Bár az órai 

munka legfontosabb része a csoportfeladat, a munka minden esetben egyéni 

feladatmegoldással zárul. 

 

5. Oktatásszervezési eljárások, pedagógiai többletszolgáltatások 

 

5.1. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és többségi 

társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a diákok és a tanárok 

pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A tudásszint szerinti csoportosítás a 

tanulásban akadályozott tanulók marginalizációjához vezethet. 
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5.2. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően különböznek 

egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt tesznek felelőssé a 

gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: életkor, intelligencia, 

nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több sajátosság együttes hatását kell 

feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem tudjuk. Mégis a következő sajátosságait 

érdemes a tanulóknak megismerni a differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges 

előzetes, megalapozó tudás; aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

együttműködési képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell 

vennünk annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

- Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a tanulásban 

akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat megismétlése a nekik 

megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, példa bemutatása, analógiák 

kihasználása, mintaadás stb. 

- Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

- Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási lehetőség 

biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

- Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, párban, 

kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár rugalmas tanuló 

csoportokban. 

- Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások auditív 

vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja is. Érdemes 

tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak megfelelően alakítani az 

ismeretközvetítést.  

- Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos célok 

kitűzése.  

- Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az oktatást, 

akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas minősítés) 

nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a leíró, szöveges 

értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a konkrét teljesítményre 

vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. Tartalmában komplex, mind pozitív, 

mind negatív elemek megjelennek. A fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és 

a perspektíva következő fokát jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét 

javaslatokat fogalmaz meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5.3. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből álló 
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tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány pedagógus 

biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. Különösen a tanulásban 

akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük az érzést, hogy tartoznak 

valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint 

szervezett oktatás megvalósítását.  

5.4 Fejlesztő helyiség kialakítása „Érdemes kialakítani egy fejlesztő helyiséget az iskolában, 

ahol a szükséges egyéni fejlesztéseket lehet folytatni. Ez a szoba nem pusztán egy pici fejlesztő 

szoba, hanem a folyamatosan gyarapodó fejlesztő eszközök, szakirodalom gyűjtőhelye is 

legyen. Érdemes a könyvtárakhoz hasonlóan egy kölcsönző rendszert működtetni, így lehetővé 

válik a szakmai anyagok terítése a kollégák között.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák 

Márta Módszertani intézményi útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó 

iskolák számára 2005.) 

5.5. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az adott 

tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes oktatóprogramok 

segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás megszerettetésében. A 

multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb 

távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az 

elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek meg. 

 

 

IX. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

Előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 36 

hét 

9. évfolyam 

heti óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  0 2 72 2 70 
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 (szakmai rész) 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1561 óra (756+70+735) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

       

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11518-16 

Élelmiszerismeret 

Általános 

élelmiszerismeret 
3   

70 

1   

11519-16 

Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról 

általában 
1       

Vendéglátás higiéniája     1   

12904-16 

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

Ételkészítési ismeretek 

alapjai elmélet 
5   1,5   

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat 
  12   17,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 9 12 3,5 17,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70  21 

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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

       

Szakmai 

követelm

énymodul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11518-16 

Élelmisz

erismeret 

Általános élelmiszerismeret 108 0 

70 

35 0 143 

Táplálkozás ismeret 24       24 

Környezetvédelmi ismeretek 4       4 

Fogyasztóvédelem  8       8 

Élelmiszerek csoportjai I. 72       72 

Élelmiszerek csoportjai II.     5   5 

Élelmiszerek csoportjai III.     14   14 

Élelmiszerek csoportjai IV,     8   8 

Élelmiszerek csoportjai V.     8   8 

11519-16 

Élelmisz

erbiztons

ági 

alapisme

retek 

Élelmiszerbiztonságról általában 36 0 0 0 36 

Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak 4       4 

Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás 16       16 

Kémia toxikológiai 

élelmiszerbiztonság 
10       10 

Élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályok 
6       6 

Vendéglátás higiéniája 0 0 35 0 35 

Vendéglátó üzlet kialakításának 

feltételei 
    16   16 

Személyi higiénia     4   4 

Vendéglátó tevékenység 

folytatásának követelményei 
    16   16 

12804-16 

Ételkészí

tési 

ismerete

k alapjai 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

elmélet 
180 0 52,5 0 232,5 

A szakács szakma alapozó ismeretei 10       10 

Technológiai ismeretek 18       18 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

44       44 
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Levesek, levesbetétek 36       36 

Meleg előételek     17,5   17,5 

Sós tésztaételek     14   14 

Vágóállatokból (sertéshúsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, bárány-, 

birka- és ürühúsból, egyéb 

háziállatok húsából (kecske, nyúl) 

készíthető ételek 

72       72 

Háziszárnyasokból készíthető ételek     21   21 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

gyakorlat 
0 432 0 612,5 1044,5 

A szakács szakma alapozó ismeretei   36     36 

Technológiai ismeretek   36      36 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

  54     54  

Levesek, levesbetétek   72     72 

Vágóállatokból (sertéshúsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, bárány-, 

birka- és ürühúsból, egyéb 

háziállatok húsából (kecske, nyúl) 

készíthető ételek 

  234     234 

A szakács szakma alapozó ismeretei       14 14 

Technológiai ismeretek       14 14 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

      56 56 

Levesek, levesbetétek       56 56 

Meleg előételek       98 98 

Sós tésztaételek       70 70 

Vágóállatokból (sertéshúsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, bárány-, 

birka- és ürühúsból, egyéb 

háziállatok húsából (kecske, nyúl) 

készíthető ételek 

      182 182 

Háziszárnyasokból készíthető ételek       122,5 122,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 324 432 122,5 612,5 1491 
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Összes éves/ögy óraszám: 756 70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 446,5/1561=28,6.%  

Gyakorlati óraszámok/aránya     1114,5/1561=71,4.%  

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11518-16 azonosító számú 

Élelmiszerismeret 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11518-16 azonosító számú Élelmiszerismeret megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

Á
lt

al
án

o
s 

él
el

m
is

ze
ri

sm
er

et
 

FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű 

táplálkozástudomány eredményeit 
x 

Alkalmazza a korszerű életmódhoz 

kötődő sajátosságokat 
x 

Alkalmazza az élelmiszerkutatások 

eredményeit 
x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az 

élelmiszereket 
x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve 

minőség-megőrzési időket és az áruk 

minőségét 

x 

Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat x 

Megtanulja az élelmiszerek 

táplálkozástani ismereteit 
x 

Termékkészítésnél és értékestésnél 

alkalmazza a legfontosabb fehérje 

forrásokat 

x 

Termékkészítésnél és értékestésnél 

alkalmazza a legfontosabb szénhidrát 

forrásokat 

x 

Termékkészítésnél és értékesítésnél 

alkalmazza az élelmiszerekben található 

zsírokat, lipideket 

x 

Alkalmazza a vitaminokról és ásványi 

sókról megtanult fogalmakat 
x 

Tudatos környezetvédelmi 

tevékenységet folytat 
x 

Szelektíven gyűjti a hulladékot x 

Megkülönbözteti az alapvető x 
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élelmiszereket és élvezeti cikkeket 

Édes, sós és savanyú íz kialakításánál 

felhasználja az ízesítőanyagok 

tulajdonságait 

x 

Tulajdonságaik és felhasználásuk 

alapján megkülönbözteti a fűszereket 
x 

Megkülönbözteti a tejkészítményektől a 

növényi eredetű termékeket 
x 

Termékkészítésnél, és értékesítésnél 

felhasználja a sajtok érleléséről 

állagáról tanult ismereteket 

x 

Termékkészítésnél felhasználja a tojás 

összetételéről, technológiai szerepéről 

megtanult ismereteket 

x 

Alkalmazza a malomipari termékekről 

megtanult ismereteket 
x 

Alkalmazza a száraztésztákról 

megtanult ismereteket 
x 

Termékkészítésnél alkalmazza a 

természetes és mesterséges 

édesítőszerekről megtanult ismereteket 

x 

Alkalmazza a növényi és állati eredetű 

zsiradékokról megtanult ismereteket 
x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti 

a vágóállatokat és a húsrészeket 
x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti 

a húsipari termékeket 
x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti 

és csoportosítja a házi szárnyasokat 
x 

Tanultak alapján megkülönbözteti az 

édesvízi, tengeri és egyéb hidegvérű 

állatokat 

x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti 

az étkezési vadakat és vadszárnyasokat 
x 

Idényjelleg szerint rendszerezi a 

zöldségeket és gyümölcsöket 
x 
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Táplálkozástani összetételük alapján 

rangsorolja a zöldségeket, gombákat és 

a gyümölcsöket 

x 

Alkalmazza az édesipari termékekről 

megtanult ismereteket 
x 

Alkalmazza a kávé és tea 

hatóanyagairól, előállításáról 

felhasználásáról megtanult ismereteket 

x 

Alkalmazza az alkoholtartalmú és 

alkoholmentes italokról megtanult 

ismereteket 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Táplálkozástani ismeretek x 

Környezetvédelmi ismeretek x 

Fogyasztóvédelmi ismeretek x 

Alapízesítést befolyásoló anyagok x 

Fűszerek x 

Tej, tejtermékek x 

Tojás  x 

Malomipari termékek, sütőipari 

termékek, tészták 
x 

Természetes édesítőszerek x 

Zsiradékok x 

Hús, húsipari termékek, baromfifélék, 

halak, hidegvérűek, vadak 
x 

Zöldségek x 

Gombák csoportjai x 

Gyümölcsök x 

Édesipari termékek, Koffein tartalmú 

élelmiszerek 
x 

Alkohol tartalmú italok, alkoholmentes 

italok 
x 

Adalékanyagok, kényelmi anyagok, 

mesterséges édesítőszerek 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű hallott x 
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szövegmegértése 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság  x 

Felelősségtudat x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x 

 

  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 259 

 

11. Általános élelmiszerismeret tantárgy 143 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

11.1. 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 vendéglátásban 

felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok konyhatechnológiai 

szerepének és fontosságának megismerése, a felhasználás lehetőségeinek az 

elsajátítása 

 

11.2. 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. 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Táplálkozási ismeretek 24 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 

 

11.3.2. Környezetvédelmi ismeretek 4 óra 

Vizek védelme  

Környezeti elemek védelme 

Veszélyes hulladék 

Zajvédelem 
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11.3.3. Fogyasztóvédelem 8 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 

 

11.3.4. Élelmiszerek csoportjai I 72 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 termékeink: 

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. 
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 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 

 

11.3.5. Élelmiszerek csoportjai II. 5 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. 

 

11.3.6. Élelmiszerek csoportjai III.  14 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: 
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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 

 

11.3.7. Élelmiszerek csoportjai IV.  8 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 

 

11.3.8. Élelmiszerek csoportjai V. 8 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  
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11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

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   

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg 

feldolgozása 
    x   
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jegyzeteléssel 

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
  x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11519-16 azonosító számú 

Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11519-16 azonosító számú Élelmiszerbiztonsági alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

É
le

lm
is

ze
rb

iz
to

n
s

ág
 a

la
p
ja

i 
 

V
en

d
ég

lá
tá

s 

h
ig

ié
n
éj
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FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű 

táplálkozástudomány eredményeit 
x   

Alkalmazza a diétás szabályokat x   

Betartja az élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályokat 
x x 

Betartja a kémiai szennyeződésekre 

vonatkozó szabályokat 
x x 

Alkalmazza az élelmiszerekben lévő 

allergénekre vonatkozó szabályokat 
x   

Betartja és betarttatja a HAACCP 

előírásait 
x x 

Betartja és betarttatja a higiéniai 

előírásokat 
x x 

Megtanulja és alkalmazza a 

mikroorganizmusok káros és hasznos 

tulajdonságait 

x x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az 

élelmiszereket 
x x 

Alapanyagokat vizsgál és/vagy 

ellenőriz 
x x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági illetve a 

minőség megőrzési időket és az áruk 

minőségét 

x x 

Az előírásoknak megfelelően 

alkalmazza a mintavételi szabályokat 
x x 

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn 

az élelmiszer forgalmazás során 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
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Élelmiszerek tápértékének megőrzése x   

Mikroorganizmusok jellemzői x   

Élelmiszer eredetű megbetegedések x   

Élelmiszerek tartósítása x   

Élelmiszer vizsgálat x   

Kémiai-toxikológiai 

élelmiszerbiztonság 
x   

Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok x   

A HACCP élelmiszerbiztonsági 

rendszer jogszabályai 
x x 

Személyi higiénia   x 

Nyersanyagok beszerzési átvételi, 

tárolási, előkészítési követelményei 
  x 

Vendéglátó termékkészítés, tárolás, 

szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak 

meghatározása 

  x 

Vendéglátó műhely, konyha, eladótér 

higiéniája kritikus pontok ellenőrzése 
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg 

megértése 
x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x 

Felelősség tudat x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség  x  x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

 

  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 269 

 

12. Élelmiszerbiztonságról általában tantárgy 36 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

12.1. 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 

 

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. Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak 4 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 

 

12.3.2. Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás 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 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 270 

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 

 

12.3.3. Kémiai-toxikológiai élelmiszerbiztonság. 10 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 

 

12.3.4. Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok. 6 óra 

A jogszabályok célja, rendszere, hierarchiája 

Élelmiszer-előállításra és forgalmazásra vonatkozó jogszabályok 

A GHP helye és szerepe a szabályozásban 

Termék specifikus szabályok: Magyar Élelmiszerkönyv 

A fogyasztók tájékoztatásáról szóló jogszabályok; Allergének a vendéglátásban;  

Húsok származási helye 

Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra és adalékanyagokra vonatkozó 

jogszabályok (határértékek) 
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Speciális területekre vonatkozó jogszabályok 

Vendéglátás és közétkeztetés 

Ételmérgezés, ételfertőzés 

Kártevőirtás, biocid termékek, egészségügyi nyilatkozat 

 

 

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 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

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   

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
  x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.4. Csoportos versenyjáték   x     

 

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

értékeléssel. 

 

 

13. Vendéglátás higiénéje tantárgy 35 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

13.1. 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 

 

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. Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei 16 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 

 

13.3.2. Személyi higiénia 4 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 
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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 

 

13.3.3. Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei 16 óra 

A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei 

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei 

Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai 

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai 

 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, laboratórium 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

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   

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói Tanulói tevékenység Alkalmazandó 
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tevékenységforma szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
  x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett 

kiscsoportos 
  x     
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szövegfeldolgozás 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.4. Csoportos versenyjáték   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 

12094-16 azonosító számú 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12094-16.. azonosító számú Ételkészítési ismeretek alapjai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Alkalmazza a raktározás szabályait x x x 

Elvégzi az egyéni előkészületeit   x x 

Előkészíti a tevékenységéhez szükséges 

munkaterületet, gépeket, 

berendezéseket, eszközöket, 

kéziszerszámokat, anyagokat, 

gondoskodik a tisztántartásukról 

  x x 

Alkalmazza a konyhai 

munkafolyamatok felépítését 
x x x 

Az egyéni munkavégzést megtervezi, 

megszervezi 
  x x 

Munkavégzésében együttműködik 

társaival 
  x x 

Tudja alkalmazni az elkészítésre kerülő 

ételek alapanyagainak kiméréséhez a 

súly- és az űrmértékeket 

  x x 

Nyers és feldolgozott élelmiszereket 

készít elő további felhasználásra: húst, 

halat, zöldség- és gyümölcsféléket, 

gombát, tojást, malomipari termékeket 

  x x 

Ételkészítési alap-, kiegészítő- és 

befejező műveleteket végez 
  x x 

Étel kiegészítőként kínált salátákat, 

önteteket készít, tálal 
  x x 

Főzelékeket készít, tálal   x x 

Köreteket készít, tálal   x x 
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Hideg és meleg mártásokat készít, tálal   x x 

Leveseket és betéteit készíti és tálalja   x x 

Meleg előételeket készít, tálal   x x 

Sós tésztaételeket készít, tálal   x x 

Vágóállatok húsrészeiből ételeket 

készít, tálal 
  x x 

Házi szárnyasok felhasználásával 

ételeket készít, tálal 
  x x 

Ételeket jellegüknek megfelelően 

készen tart 
  x x 

Gondoskodik a maradványok 

tárolásáról, kezeléséről 
  x x 

Szükség szerint mosogat   x x 

Rendet, tisztaságot tart környezetében   x x 

Betartja az élelmiszerbiztonsági 

elvárásokat 
  x x 

Betartja a balesetvédelmi, a 

munkavédelmi és a tűzrendészeti 

szabályokat 

x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Konyhai gépek, berendezések, 

eszközök, kéziszerszámok 

rendeltetésszerű, szakszerű használata 

  x x 

Súly- és űrmértékek alkalmazása   x x 

Ételkészítés alap-, kiegészítő- és 

befejező műveletei 
  x x 

Húsrészek (vágóállatok, házi 

szárnyasok) felismerése, húsok 

előkészítése 

  x x 

Növényi eredetű élelmiszerek és 

gombák felismerése és előkészítése 
  x x 

Étel kiegészítő saláták és öntetek x x x 

Főzelékek és feltétek x x x 

Köretek x x x 

Hideg és meleg mártások x x x 

Levesek és levesbetétek x x x 

Meleg előételek x x x 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 280 

Sós tésztaételek x x x 

Vágóállatok húsrészeiből készíthető 

ételek 
x x x 

Házi szárnyasok felhasználásával 

készíthető ételek 
x x x 

Élelmiszerbiztonsági alapismeretek x x x 

A konyha és kapcsolódó helyiségeinek 

higiéniai, tűzrendészeti és 

munkavédelmi szabályai 

x x x 

Munkahelyi és személyi higiénia x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai tartalmú hallott szöveg 

megértése 
x x x 

Írott szakmai szöveg olvasása, 

megértése 
x x x 

Szakmai tartalmú beszédkészség x x x 

Szakmai szövegek olvasható kézírása x x x 

Elemi számolási készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség   x x 

Koordinált motorikus mozgás   x x 

Szakmai alázat x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x 

Együttműködés x x x 

Konfliktuskezelő képesség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x x 

Egyszerű munkafolyamatok szervező 

képesség 
x x x 

Kommunikációs képesség x x x 
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14. Ételkészítési ismeretek alapjai elmélet tantárgy 232,5 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

14.1. 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. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Élelmiszerismeretek 

Élelmiszerbiztonsági ismeretek 

 

14.3. Témakörök 

14.3.1. A szakács szakma alapozó ismeretei 10 óra 

 

4.3.1.1 Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, higiéniai- élelmiszerbiztonsági- és 

környezetvédelmi alapismeretek 

A szakáccsal és a tevékenyégével kapcsolatos alapvető elvárások 

Munkavédelmi előírások a szakács szakmában. 

Balesetvédelmi előírások szakács szakmában. 
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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 

 

4.3.1.2 A konyhák és a kapcsolódó helyiségek kialakítása, gépei, berendezési, 

felszerelései és azok alkalmazási területei. 

 

Gazdasági bejárat, átvevő helyiségek, raktárak, előkészítő helyiségek, konyhák, 

kiegészítő helyiségek 

 

14.3.2. Technológiai alapismeretek 18 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 

 

14.3.3. Étel kiegészítők 44 óra 

4.3.3.1. Saláták, salátaöntetek 10 óra 

(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 

 

4.3.3.2. Köretek                  10 óra 

Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek.  

Főzéssel-, sütéssel-, pirítással-, főzéssel-sütéssel, párolással készíthető 
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burgonyaköretek 

Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Főzéssel, gőzöléssel, sütéssel, pirítással, párolással és gőzöléssel készíthető 

tésztaköretek.  

Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes  

 

4.3.3.3. Főzelékek 10 óra 

     Hagyományos és alternatív módon sűrített főzelékek 

 

4.3.3.4. Mártások, pecsenyelevek 14 óra 

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 

Vinaigrette alapú mártások 

Egyéb hideg mártások 

Zománc mártások 

 

14.3.4. Levesek, levesbetétek 36 óra 

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  
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Összetett sűrített levesek 

Alternatív módon sűrített levesek 

Nyáklevesek 

Sűrített levesek betétei 

 

14.3.5. Meleg előételek 17,5 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) 

 

14.3.6. Sós tésztaételek 14 óra 

Egyszerű gyúrt és száraz tésztákból készíthető sós tésztaételek 

Kevert tésztából készíthető sós tésztaételek 

Élesztős tésztából készíthető sós tésztaételek 

 

14.3.7. Vágóállatokból készíthető ételek 72 óra 

4.3.7.1.Sertéshúsból készíthető ételek 36 óra 

Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek 

Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek 

Párolással készíthető sertéshús ételek 

Főzéssel készíthető sertéshús ételek 

Füstölt sertéshúsok 

Disznótoros ételek 

Belsőségekből készíthető sertéshús ételek 

 

4.3.7.2.Borjúhúsból készíthető ételek 6 óra 

Egészben sütéssel készíthető borjúhús ételek 

Frissen sütéssel készíthető borjúhús ételek 

Párolással készíthető borjúhús ételek 

Főzéssel készíthető borjúhús ételek 
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Belsőségekből készíthető borjúhús ételek 

 

4.3.7.3. Marhahúsból készíthető ételek 22 óra 

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 

 

4.3.7.4. Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek 6 óra 

Egészben és frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek 

Párolással készíthető bárány-, birka- és ürühús ételek 

Főzéssel készíthető bárány és ürühús ételek 

 

4.3.7.5. Egyéb háziállatok húsából készíthető ételek 2 óra 

      Kecskéből és házinyúlból sütéssel, párolással és főzéssel készíthető ételek 

 

 

14.3.8. Házi szárnyasok húsából készíthető ételek 21 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 

 

 

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) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   
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2. előadás     x   

3. megbeszélés x   x   

4. 
önálló 

ismeretfeldolgozás 
x       

5. vita   x x   

6. kiselőadás     x   

7. szemléltetés     x   

8. projekt   x     

9. kooperatív tanulás   x     

10. munkaterv készítés x x x   

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       
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2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x x   

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15. Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat tantárgy 1044,5 óra* 

* Két évfolyamos képzés közismereti oktatással 

 

15.1. 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,  
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 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. 
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15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az ételkészítés alapjai (elmélet) tantárgy ismereteire épülnek. Kapcsolódó 

ismeretek a matematika tantárgy keretében elsajátított mérési, súly-, hossz- és 

űrmérték átváltási ismeretek. 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.  

 

 

15.3. Témakörök 

15.3.1. A szakács szakma alapozó ismeretei 36 óra 

Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, higiéniai- élelmiszerbiztonsági- és környezetvédelmi 

alapismeretek 

15.3.1.1. 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 

15.3.1.2. 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 

 

15.3.2. Technológiai alapismeretek 36 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 
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Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési-, dúsítási-, bundázási eljárások, alaplevek, 

kivonatok, fűszerezés, ízesítés a gyakorlatban 

Befejező műveletek: hőn tartás, adagolás, tálalás, díszítés a gyakorlatban 

 

15.3.3. Étel kiegészítők 54 óra 

15.3.3.1. Saláták, salátaöntetek      8 óra  

(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 

15.3.3.2. Köretek                  14 óra 

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  

  

15.3.3.3.  Főzelékek        8 óra  

Hagyományos és alternatív módon sűrített főzelékek készítése 

 

15.3.3.4. Mártások, pecsenyelevek      6 óra 

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 

Vinaigrette alapú mártások készítése 

Egyéb hideg mártások készítése 

Zománc mártások készítése 
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15.3.4. Levesek, levesbetétek 72 óra 

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 

 

 

15.3.5. Vágóállatokból készíthető ételek 234 óra 

5.3.7.1.Sertéshúsból készíthető ételek     30 óra 

Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Párolással készíthető sertéshús ételek készítése 

Főzéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Disznótoros ételek készítése 

Belsőségekből készíthető sertéshús ételek készítése 

 

5.3.7.2. Borjúhúsból készíthető ételek     10 óra 

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 

 

5.3.7.3. Marhahúsból készíthető ételek     20 óra 

Egészben sütéssel készíthető bélszín és hátszín ételek készítése 

Frissen sütéssel készíthető bélszín és hátszín ételek készítése 
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Párolással készíthető marhahús ételek készítése 

Főzéssel készíthető marhahús ételek készítése 

Belsőségekből készíthető marhahús ételek készítése 

 

5.3.7.4. Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek 10 óra  

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 

 

5.9.8. Üzleti munkarend, munka-, tűz-, baleset- és élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 14 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 

 

5.9.9. Előkészítő és konyhai kiegészítő tevékenységek  14 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 

 

5.9.10. Saláták, öntetek, köretek, főzelékek, mártások, csatnik, pecsenyelevek.  

56 óra 

Nyers és hőkezelt saláták, salátaöntetek készítése. Csírák alkalmazása. 
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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. 

 

5.9.11. Levesek, levesbetétek 56 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. 

 

 

5.9.12. Meleg előételek ételek 98 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 
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5.9.13. Sós tésztaételek 70 óra 

 

Egyszerű gyúrt és száraz tésztákból készíthető sós tésztaételek 

Kevert tésztából készíthető sós tésztaételek 

Élesztős tésztából készíthető sós tésztaételek 

 

5.9.14. Vágóállatokból készíthető ételek 182 óra 

5.9.15.   Sertéshúsból készíthető ételek     80 óra 

Egészben sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Frissen sütéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Párolással készíthető sertéshús ételek készítése 

Főzéssel készíthető sertéshús ételek készítése 

Disznótoros ételek készítése 

Belsőségekből készíthető sertéshús ételek készítése 

 

5.9.16.  Borjúhúsból készíthető ételek     30 óra 

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 

 

5.9.17. Marhahúsból készíthető ételek     60 óra 

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 

 

5.9.18.  

Bárány-, birka- és ürühúsból készíthető ételek 12 óra  

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 

 

5.9.19. Házi szárnyasok húsából készíthető ételek 122,5 óra 
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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 

 

 

 

5.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely/üzem 

 

5.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

5.11.8. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat  x x x   

2. megbeszélés  x x x   

3. vita  x x  x   

4. bemutatás x x x   

5. gyakorlás x x     

6. munkaterv készítés x x     

7. szemléltetés x x   

8. szimuláció x x   

5.11.9.  
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 
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1.1. Leírás készítése x    

1.2. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   x x   

1.3. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
 x x x   

2. Komplex információk körében 

2.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

2.2. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     

2.3. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x x   

2.4. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

4.2. Műveletek gyakorlása x       

4.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Üzemelési hibák 

szimulálása és 
  x x   
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megfigyelése 

6. Vizsgálati tevékenységek körében 

6.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
x   x   

6.2. 
Technológiai minták 

elemzése 
x   x   

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

7.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

8. Információ feldolgozó tevékenységek 

8.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

8.2. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

8.3. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

8.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

8.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     

 

5.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

Két évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 
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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 
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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  

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) 

 

 

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  
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4.92. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

31 215 02 

 VIRÁGKÖTŐ 

részszakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához  

hallássérültek (sh) számára  

 

a 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő szakképesítés kerettanterve alapján  

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– 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 31 215 02 Virágkötő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet  

alapján készült.       

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 215 02 

 

A részszakképesítés megnevezése: Virágkötő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 
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Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. 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 mezőgazdasági 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.  

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

 

 

X. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

 

A hallássérült tanulók 

2. A hallássérülés fogalma 

 

A hallássérülés a különböző mértékű és jellegű halláscsökkenés gyűjtőfogalmaként 

használatos. A hallószerv organikus illetve funkcionális elváltozását jelenti, mely állapot 

valamely betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség következménye. 

A hallássérülés fogalma két fő részre, a nagyothallásra és a siketségre, illetve a köztük húzódó 

átmeneti sávra, a hallásmaradványos állapotra osztható.  

Az emberi fül meghatározott magasságú és hangerejű levegőrezgéseket képes hangként 

felfogni. Az ún. hallásküszöb azoknak a hangoknak az érzékelését jelenti, amelyeket még éppen 

meghallunk. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik. Ennek regisztrálása 

audiogrammal történik. Két szempontból jellemezhető a hallás: a még éppen meghallott 

hangerő és a meghallott hangmagasság vonatkozásában.  

 

Ép hallású az, akinek hallási ingerküszöbe megfelel a teljesen ép hallású fiatal (átlag 18-20 

éves) egyének ingerküszöbe 0 dB-lel jelzett átlagértékeinek. Ez a hallás kiterjed a hallható 

hangok teljes tartományára, vagyis a 20 és a 20 000 frekvenciájú hangok területére. Műszeres 

hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, audiométerrel. A vizsgálat során megkeresik 

minden frekvencián (125Hz-8000Hz) azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet éppen 

meghall a páciens. A hallásvizsgálat eredményét az audiogramon rögzítik.  

A 0 dB-től - pozitív számok felé - eltérő legkisebb értéket orvosi szempontból már 

halláscsökkenésként értékelik. Ha az ember hallószerve valamilyen betegség, kórfolyamat 

következtében annyira károsodik, hogy korlátozottan lesz képes a hangingerek felvételére, 

hallási fogyatékosság alakul ki.  

Míg a hallássérülés orvosi értelemben egy tág fogalom, szűkebb terjedelmű gyógypedagógiai-

pedagógiai fogalomként értelmezve egy olyan hallási rendellenesség, ahol a sérülés időpontja, 

mértéke, minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása, zavartalan fejlődése 

vagy folytatása lehetetlen, és a sérült egyén gyógypedagógiai (re)habilitációra szorul.  

A fentiek értelmében tehát eltér egymástól a hallássérülések orvosi és pedagógiai 
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kategorizálása. Az orvosi jellegű csoportosítás esetén csupán a mennyiségi szempontok 

elsődleges figyelembevételével sorolja csoportba a hallássérülteket.   

 

2.  A hallássérültek csoportosítása 

 

2.1.  A hallásveszteség foka, mértéke, típusa szerinti felosztás: 

 Nagyothallók, akiknek a hallásvesztesége 20-90 dB a beszédfrekvenciában. 

 Siketség határán lévő nagyothallók, akiknek 90-110 dB a hallásvesztesége a 

beszédfrekvenciákon. 

 Siketek, akiknél 110 dB a hallásveszteség a beszédfrekvenciákon  

A korai életkorban megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a személyi 

adottságok függvénye (értelem, beszéd, tanulékonyság, stb.), hogy a gyermekre, fiatalra a 

nagyothalló vagy a siket típusú fejlődésmenet jellemző. 

 

2.2.  A hallásveszteség fellépésének időpontja szempontjából történő felosztás 

 Prelinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 Posztlinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása utáni időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 

2.3.  A csoportosítás történhet a hallásküszöb, a beszéd-, nyelv megértés nehézségei és 

speciális fejlesztési szükségletek szerint: 

- Enyhe fokú nagyothallás (30-45 dB a hallásküszöb) 

- Közepes fokú nagyothallás (46-65 dB a hallásküszöb) 

- Súlyos fokú nagyothallás (66-90 dB a hallásküszöb) 

- Átmenet a nagyothallás és a siketség között (91-110 dB a hallásküszöb) 

- Siketség (110 dB felett) 

5. A hallássérülés okai 

A hallási fogyatékosság okai lehetnek örökletesek és szerzettek. 

A halláscsökkenés rendkívül összetett kórkép, a nagyothallás és siketség okai igen sokrétűek. 
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Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatóak: 

 

3.1. Örökletes vagy genetikai hallási fogyatékosság 

Az örökletes hallássérülés, mint minden genetikus ártalom domináns és recesszív jellegű 

lehet. Általában kétoldali. Az örökletes eredetű hallásveszteségek lehetnek idegi, vezetéses 

vagy kevert típusúak, gyakran fordulnak elő közöttük progresszívek. Löwe (1992.) szerint 

az örökletes esetek egyharmadánál progrediáló halláskárosodásról van szó. 

 

3.2.Szerzett hallási fogyatékosság 

A szerzett hallási fogyatékosság esetében, az ártalmak három csoportját különböztetjük 

meg:  

 Prenatális - A prenatális sérülések vagy más néven intrauterin, méhen belüli károsodások, 

az intrauterin fejlődés során alakulnak ki, és kb. 20%-át alkotja a hallási fogyatékosságnak. A 

méhen belüli életben a magzatot igen sok károsodás érheti, például: a túlzott alkoholfogyasztás, 

a mértéktelen dohányzás és számos fertőző betegség ártalmai, gyógyszerártalmak. 

 Natális vagy perinatális- a szülés körüli időszakban, illetve a szülés alatt meghatározott 

kórokok, kóros állapotok okozhatnak károsodásokat a hallószerv területén. A koraszülött 

gyerekek között is gyakori a hallási, illetve halmozott fogyatékosság. Ennek oka az érfalak 

gyengesége és az ennek következményeként előforduló agyvérzés, vagy minimális 

oxigénhiányos állapot. 

 Posztnatális - a születés után sokféle kórok (mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai) vezethet 

halláskárosodáshoz, sokszor egymással kölcsönhatásban. A szülés utáni első években 

elszenvedett fertőző betegségek közül az agyvelő- és agyhártyagyulladás rendszerint 

súlyosabb, halmozott fogyatékossággal is járhat. A leggyakoribb betegség a középfülgyulladás. 

Bár az utóbbi években csökkenőben van a skarlát, diftéria, vörheny, kanyaró és más fertőző 

betegségek előfordulása, mégis számolni kell ennek veszélyével, mely hallóideg, középfül vagy 

belsőfül eredetű hallássérülést okozhat. 

Az utóbbi évtizedekben az antibiotikumok széleskörű elterjedésével nőtt a hallássérült 

gyermekek száma. Főleg a súlyos, gyulladásos betegségekre felírt erős antibiotikumok 

okozhatnak hallóideg károsodást. 

Mechanikai traumák, a hallószervre vagy a koponyára ható különböző erőbehatások a 

hallószerv sérüléséhez, halláscsökkenéshez vezethetnek. Ezek a sérülések különböző ütések, 

baleset, roncsolások következtében létrejött traumák, pl. a koponyát érő traumák a belső fül 

sérülését is okozhatják. 

Kémiai anyagoknak, bizonyos vegyszereknek, gyógyszereknek a belső fülre gyakorolt, 
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többnyire hosszabb ideig tartó mérgező, károsító hatásuk van.  

 

A hallássérülésnek tehát többféle oka lehet. Származhat a külső, a közép- és a belsőfül 

zavarából. 

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem 

vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé. Ezt vezetéses hallászavarnak nevezzük. A 

„mechanikus” hangátvitel zavara. A hallómező eltolódik, halkabban, de torzításmentesen hall 

az egyén. Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses hallászavarban szenvedők jól hallják 

a beszédet. A vezetéses hallássérülés igen nagy százalékban átmeneti jellegű, amit orvosi 

beavatkozással meg lehet szüntetni, vagy akár spontán gyógyul (így van ez például egy erősebb 

megfázás, vagy például a repülőn tapasztalható fülbedugulás esetében). Kisebb számban 

veleszületett – sokszor anatómiai elváltozás okozza a károsodást –, ilyen esetben szükséges 

lehet hallásjavító eszköz használata. Ha a belsőfülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, vagy 

az agyhoz vezető idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi eredetű. A 

hallásveszteség ebben az esetben mennyiségi és minőségi jellegű. A hangbenyomások 

halkabbak, torzabbak. E hallássérülések kb. 95%-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza 

a hallásproblémát (cochleáris hallássérülés). A fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben a 

hallóideg megbetegedése a hallászavar oka.  

Az idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja 

kellő mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt hangerő-torzításokat eredményez, ami még 

nehezebbé teszi a beszédértést, így számukra a hallókészülék viselése elengedhetetlen. 

Súlyosabb sérüléseknél azonban nem lehet hallókészülékkel sem elérni a beszédhalláshoz 

szükséges hallásszintet. Ilyen esetekben műtéti eljárással javítják a beszédhallást. 

6. A hallássérülés következményei 

A hallássérülés a legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását érinti.  

 

4.1.A hallás jelentősége 

- a hallás minden irányból közvetít (a hallás révén a személy az őt körülvevő teljes térrel 

kapcsolatban áll) 

- a hallás távolabbi eseményekről is közvetít (amit már a szemünkkel nem vagyunk képesek 

érzékelni, a fülünkkel még halljuk) 

- a hallás permanens ingerközvetítő (akaratlagosan nem kapcsolható ki) 

- az akusztikus benyomások, illetve a beszéd irányítják a vizuális észlelést („Nézd mi van ott!”) 

- az akusztikus ingerek érdeklődést kíváncsiságot váltanak ki 

- az akusztikus benyomás előkészít a bekövetkező eseményre (hallom, hogy csengetnek) 
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- a hallás útján kialakult belső beszédnek magatartás szabályozó szerepe van 

- a hallás hangulatokat közvetít 

- a hallás alapján kialakuló beszéd a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás legfőbb eszköze. 

 

A felsoroltak alapján láthatjuk, hogy a halláscsökkenés esetén milyen negatívumok érhetik a 

gyermeket. 

Többek között: 

- A valóság mozaikszerű, szaggatott információkból áll össze, mert sokszor hiányoznak a 

lényegi összefüggések. Sokszor értelmetlen, kaotikus információkat kell elfogadnia a 

tanulónak. Ebből kifolyólag már nem keresi az összefüggéseket, okokat, egyszerűen elfogadja 

az inkoherens tényeket. 

- Hiányozhatnak a távolabbról érkező, figyelmet irányító információk. Ettől a világ 

unalmasabb, egysíkúbb lesz. Sokszor a lényeges információt nem kapja meg a tanuló, mivel a 

vizuális információk közötti értékrend másként alakul, mint halló társaiknál. 

- A figyelem önkényesen vándorol 

- A személyiség merevebbé válhat, nehezen vált egyik helyzetről a másikra, megszokott 

sémákat alkalmaz, sokszor inadekvát módon. 

- A személyiség kevésbé finoman differenciált, az érzelmi világ szegényesebb, fejletlenebb, az 

empátiás készség fejletlen. 

- A magatartást a vizuális benyomások irányítják, és csak kis mértékben befolyásolják a 

társadalmi konvenciók 

- Jellemző lehet a kapcsolatok beszűkülése. Ebből adódhat információhiány.  

- Gyakori mások szándékának félreértelmezése. 

- Téves ítélkezés 

- Agresszió 

- Önértékelési problémák. 

 

4.2. Beszédkommunikáció, a nyelv elsajátításának zavara 

 

4.2.1. Kiejtés 
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Elsősorban azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, amelyeket a gyermek, 

fiatal nem jól hall. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érint a hibás 

ejtés és annál inkább kihat a beszédhangra is. Mivel a súlyos fokban hallássérült 

gyermeknél, fiatalnál nincs vagy gyenge a visszajelzés a hibás képzésről, nem is képes 

eredményesen kijavítani az artikulációs hibákat külső segítség (szurdopedagógus) nélkül. 

Leggyakrabban a sziszegők és a gy, ty, c, cs hangok a hibásan képzettek, de a 

magánhangzókban is előfordulhatnak cserék. A kiejtési hibák mellett a beszéd minőségét 

rontja a beszédprozódiai elemek hibája vagy hiánya. Jellemzője a monoton, kevésbé 

dallamos, hibásan hangsúlyozott, ritmustalan, lassú tempójú beszéd. Az artikulációs és a 

szupraszegmentális hibák hallókészülék alkalmazásával, valamint az egyéni 

szükségletekhez igazodó hallás-, beszédnevelési eljárásokkal eredményesen javíthatók. 

A súlyos hallássérültek beszédének jellemző vonásai lehetnek  

- Elmosódott, hasonló hangzású magánhangzók 

- Lelassult beszédtempó 

- Bizonytalan izomfeszültséggel képzett szavak 

- Gyakran hibás vagy hiányzó sziszegő hangok 

- Helytelen levegővétel 

- Gyakori orrhangzósság 

- Feszített hangszalagréssel képzett hangok (fejhang) 

- Gyakori hangcserék a hasonló képzésű, a hasonló területeken képzett, hasonló hangzású 

és hasonló vizuális képet nyújtó hangok között 

- Ritmustalan, hangsúlytalan, dinamikátlan beszédtempó 

- Darabos, zavart ritmus 

 

A hibás ejtés gyakran vezet helyesírási hibákhoz. A gyermek, fiatal úgy írja le a szavakat, 

ahogyan ejti őket, vagyis gyakran hibásan. Ez a hiba az írás és az olvasás egyidejű 

alkalmazásával jól javítható, és a kiejtésre is pozitívan hat. 

 

4.2.2. A szókincs jellegzetességei hallássérülteknél 

Minél nagyobb a halláskárosodás mértéke, annál szűkebb mind az aktív, mind a passzív 

szókincs. A szókincset sok olvasással, társalgással bővíthetjük. A nyelvi és beszédfejlesztő 

munka minden iskolai foglalkozásnak kiemelt feladata, a társalgáshoz, manipulációhoz, 
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beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztéssel, a szavak jelentésének állandó tisztázásával.  

A szókincs hiányosságai vezetnek a beszédértés zavaraihoz és az alacsonyabb olvasási 

szinthez. A szókincsbeli elmaradás minőségileg különbözhet a pedagógusok által tapasztalt 

korlátozott nyelvi kóddal beszélő gyermek, fiatal szókincsbeli hiányosságaitól. Mivel a 

hallássérült gyermek, fiatal beszédelsajátítása mesterséges tanulási folyamat eredménye, 

szókincséből egyszerű, hétköznapi fogalmak is hiányozhatnak, ugyanakkor magasabb 

szintű kifejezéseket ismerhetnek. A hallássérült gyermek, fiatal nehézségei elsősorban a 

szövegértés vonalán és kevésbé az olvasástechnika területén jelentkeznek. Az 

olvasástechnikai problémák általában a kezdeti szakaszt jellemzik, míg a szövegértési 

problémák gyakran fennmaradnak az iskoláztatás évei alatt. Ennek oka az, hogy habár a 

hallássérült gyermek, fiatal egyre több szót és kifejezést ismer meg, a szövegek nyelvi 

szintje folyamatosan emelkedik. A szövegértési problémákat a szűkebb szókincs, a 

szinonimák ismeretének hiánya, illetve a mondatok helytelen tagolása okozhatja. 

Minél többet társalog a gyermek, fiatal, minél többet olvas, annál erősebb ütemben fog 

gyarapodni a szókincse. 

Fontos szempont a hallássérültekkel való kommunikáció tekintetében, hogy mindig meg 

kell győződni róla, hogy a gyermek, fiatal, illetve a fiatal felnőtt hallássérült megértette-e 

azt, amit közölni szerettünk volna vele.  

Célszerű a rövid, pontos, egyszerű fogalmakkal megfogalmazott instrukciók adása, néhány 

kérdéssel a megértés ellenőrzése. 

 

4.2.3.  A beszéd grammatikájának jellemzői hallássérülteknél 

A súlyos fokban halláskárosodott gyermekek, fiatalok beszédében gyakoriak a grammatikai 

hibák. Mivel a toldalékok általában hangsúlytalan és gyakran szóvégi helyzetben fordulnak 

elő, gyakori az elhagyásuk, felcserélésük. A grammatikai hibák száma elsősorban a 

szituációkhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított társalgásokkal és 

rendszeres olvasással csökkenthető. 

 

4.3.  A beszédértés jellemzői hallássérülteknél 

A nyelvi nehézségek nemcsak az aktív nyelvhasználatot, hanem a beszédértés területét is 

érinthetik. A hallássérült gyermekek, fiatalok a halláson kívül a szájról olvasást is 

felhasználják a beszédértés segítésére, ennek mértéke gyermekenként, fiatalonként változó.  

A szájról olvasás megkönnyítése azáltal lehetséges, ha a pedagógus minden fontosabb 

közlésnél a hallássérült gyermek, fiatal felé fordul. További segítséget jelent a természetes 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 309 

artikuláció, a normális beszédtempó. Téves hiedelem, hogy a hallássérült gyermek, fiatal 

könnyebben érti a beszédet, ha az nagyon tagolt, lassú, az artikuláció eltúlzott. Előnyös a 

szájról olvasás szempontjából az is, ha a pedagógus nem járkál beszéd közben. A szájról 

olvasást nehezítheti a pedagógus arcába hulló haj (férfiaknál bajusz és szakáll), a 

fényviszonyok, valamint az, ha a beszélő a száját véletlenül eltakarja. 

Előnyös, ha egyszerre csak egy ember beszél a hallássérülttel, természetes, jól 

hangsúlyozott, érthető beszédtempóban. Ha többen beszélgetnek, ne vágjanak egymás 

szavába, közlési szándékukat jelezzék.  

Fontos leszögeznünk, hogy a hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a 

beszédfunkciókra terjednek ki, és nem érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket. 

Amennyiben a hallásveszteség következményeit csökkentjük, akkor a hallásneveléssel, a 

hallókészülék alkalmazásával az elsődleges sérülést, a halláskárosodást, a hallásveszteség 

mértékét is csökkentjük. 

A hallássérültekkel való eljárások a személyiség egészének fejlesztésére irányulnak, ezen 

belül a nyelv, a beszéd fejlesztése eszköz és cél is egyben. A következő területek kapnak 

hangsúlyos szerepet: 

- szókincs  

- grammatika 

- szintaxis 

- kiejtés 

- beszédhallás. 

A nyelvfejlesztés megvalósulásának formái: 

- társalgások (cselekvéshez kötve vagy anélkül) 

- olvasmányok 

- írásbeli munkák. 

 

5.  A hallássérült gyermek, fiatal együttnevelése halló társaikkal 

 

5.1.  A szegregáció a sérültek és nem sérültek egymástól elkülönített oktatását jelenti. A 

szegregált, speciális iskolai oktatás igyekszik ideális feltételeket biztosítani (kis 

osztálylétszám, szakemberek megléte). Számos indoka lehet annak, hogy a gyermek, fiatal, 

speciális iskolában, szegregált szervezési formában tanul. 
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5.2.  A másik forma az integráció (fogadás). Hazánkban legelterjedtebb az egyéni teljes 

integráció. A hallássérült gyermek, fiatal, a tanítás teljes idejét a többségi (halló) osztályban 

tölti. 

A sikeres integrációnak számos objektív feltétele van: a korai felismerés, a hallókészülékkel 

való ellátás, a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása. Korai hallás - és beszédfejlesztés, a támogató család, a tanterem 

kedvező akusztikai jellemzői, az adó-vevő készülék, indukciós hurok használata, az 

integrációt segítő gyógypedagógus közreműködése, igény esetén pedagógiai asszisztens és 

jelnyelvi tolmács segítsége. 

A hallássérült tanulókkal foglalkozó többségi pedagógusnak sokrétű feladatot kell 

megoldania egyidejűleg. Ismernie kell a sérülés sajátosságait, a habilitációs/rehabilitációs 

lehetőségeket. Tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermek, fiatal milyen egyéni 

képességekkel rendelkezik, mennyi információt képes megérteni a hallása révén, mekkora 

mértékben támaszkodik a szájról olvasási képre. Továbbá szükséges, hogy a pedagógus 

körülbelül tisztában legyen azzal, hogy a tanuló mekkora passzív szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy a további elsajátítandó tananyagot, milyen alapokra tudja építeni. Fontos, 

tudnia, hogy a diák szövegértése milyen szinten van, hiszen így tudja segíteni őt egy-egy 

főfogalom kiemelésével, szómagyarázatokkal a szövegértés területén.  

Mindezekhez nélkülözhetetlen az egyes nevelési helyzetekben az egyéni különbségek 

figyelembevétele és pedagógiai kezelése. Az egyéni különbségek a hallássérülés 

minőségétől, mértékétől és a tanuló mentális és személyi adottságától függ.  

a. Inklúzió mint optimalizált, kibővített integráció is jelen van a mai oktatási 

rendszerünkben. Az inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerű átalakulását 

jelenti. Ebbe a folyamatba az összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. 

Nem zavaró elemként, hanem új kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális 

gondoskodás jár valamennyi tanulónak, legyen bármiben akadályozott vagy nem. 

Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több mint gyógypedagógia, és több, mint 

az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív oktatásban kiemelt szerepet kap 

a differenciált oktatás. 

A hallássérült diákok számára fontos motiváló tényező, ha a halló társaik elfogadják őket, 

így a képzésben is sikeresebbé válnak. 

Számolnunk kell szubjektív feltételekkel is az integráció tekintetében: az intellektuális 

képességek, a pozitív személyiségjegyek, az érthető beszéd, a jó beszédmegértési szint, 

nyelvi tanulékonyság, szorgalom, terhelhetőség, családi háttér. 

 

6.  A hallássérültek által használt technikai eszközök és hallásjavító műtétek 

6.1.  A hallókészülék 
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Ma már nem létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy teljesen korrigálni. 

Ez történhet hallókészülékkel - olyan súlyos esetekben pedig, amikor a hallókészülék nem 

biztosít megfelelő erősítést -, műtéti eljárással biztosítható a hallás élménye. A modern 

hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr hangerősítő készülék. A 

levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon felfogja, és elektromos 

rezgésekké alakítja, felerősíti, majd visszaalakítja hanghullámokká. A hallókészülékkel 

történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához 

legmegfelelőbb erősítést - azaz, hogy a hallókészülékkel erősített fülön mért eredmények 

illeszkedjenek az optimális beszédmezőbe. A hallás javítására kifejlesztett készülékek 

szinte minden igényt ki tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül 

mögé helyezhető változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig 

hozzáférhetőek. A hallókészülék felerősített hangját a fül mögé helyezhető készülékek 

esetében a fülbe egyéni lenyomat alapján elkészített fülilleszték juttatja be. A hallókészülék 

a gyermek, fiatal egyéni igényeihez, hallásállapotához igazodik. Felírását, ellenőrzését 

szakember végzi. A hallókészülékek egész napos viselésre készültek. 

A hallássérülteket oktató pedagógusnak fontos tudnia, hogy a hallókészülék 

elengedhetetlen eszköze a gyermek hatékony ismeretanyag elsajátításának. 

Kisgyermekeknél a hallókészüléke ellenőrzését, az elemek megfelelő töltöttségét a 

pedagógus ellenőrzi. Idősebb diákok képesek önmaguk elvégezni mindezt, de a biztonság 

kedvéért az őket oktató pedagógus feladata a szúrópróba szerű ellenőrzés, hogy a  

készülékek megfelelő állapotban vannak-e.   

A hallássérült diákokat integráltan oktató pedagógus jó ha tisztában van azzal, hogy a 

rosszul beállított segédeszköz fejfájáshoz és egyéb fizikai tünetekhez vezethet, illetve 

átmeneti magatartás problémákat eredményezhet. A készülék beállítását szakemberek 

végzik nem a pedagógus kompetenciája. 

Fontos szerepe a tanárnak abban van, hogy motiválja a tanulókat arra, hogy mindig viseljék 

a segédeszközt, hiszen hallásuk csak azzal optimális. 

 

6.2.  Az adó-vevő készülék jól segíti a hallássérült tanuló oktatását azáltal, hogy csak a 

hasznos jeleket erősíti fel, a háttérzajokat nem. Előnye, hogy a távolabbról jövő beszédet is 

erősíti. Egy adó és egy vevő részből áll, az adó részhez mikrofon csatlakozik, melyet 

általában a beszélő visel. 

 

6.3.1.  A Cohleáris implantátum „A cochleáris implantáció (CI) egy hallásjavító műtéti 

eljárás. Ennek során a csiga (cochlea) szőrsejtjeinek működését pótolják egy beültetett 

elektródával. A műtét előtt a gyermek alapos orvosi, gyógypedagógiai vizsgálaton esik át, 

ezek ismeretében döntenek a szülők a szakemberek támogató véleménye mellett a 

műtétről.” (dr. Perlusz Andrea) 
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A cochleáris implantátum több elemből áll. Ezek egy részét a hallássérültek koponyájába 

operálják - közvetlenül a fejbőr alá ill. a belső fülbe vezetik -, más részeit pedig kívül, a 

testükön viselik. A külső elem részei: a hangokat felfogó mikrofon, a beszédprocesszor, 

valamint az adókészülék, ami a jeleket a beültetett belső elem felé továbbítja. Az adó és a 

vevő rész a fejbőrön keresztül mágnes segítségével kapcsolódnak. 

A cochleáris implantátum beépítésének legfontosabb feltétele, hogy a hallóideg - azaz a 

belső fültől az agykéreg felé vezető pálya - ép legyen. Amennyiben a műtét megtörténik 1 

hónappal később helyezik fel a készülék külső egységét. 

A cochlearis implantátumon kívül létezik még középfül implantátum és csontvezetéses 

implantátum is. 

A csontvezetéses implantátum a hangokat a csont segítségével a belső fülbe továbbítja 

egyenesen ezzel áthidalva a külső és középfület. Három részből áll titánimplantátum, 

beszédprocesszor, illesztési felület. Legjobb eredmény a vezetéses, illetve kevert típusú 

halláscsökkenésnél, vagy egyoldali idegi hallássérülésnél érhető el. 

Középfül implantátum enyhe, közepesen súlyos és súlyos idegi típusú halláskárosodás, 

illetve kevert halláskárosodás esetében jelenthet megoldást. 

 

6.3.2. Egyéb műtéti eljárások 

- timpanoplasztika 

A dobhártya és hallócsontok középfülgyulladás következtében fellépő károsodását 

rekonstruálják műtéti eljárások során. 

- stapedotomia 

A kengyelt érintő csontosodási folyamat következtében kialakuló helyzet. Mesterséges 

anyagok felhasználásával  protéziseket, pisztonokat ültetnek be. Ezzel lehetővé téve, hogy 

a rezgések újra eljussanak a belső fülbe. 

 

6.4.   Indukciós hurok 

A hallókészüléket viselő tanulók számára komoly és mindennapos problémát jelent a 

hallókészülékük mikrofonján át beérkező hangok értelmezése és megértése. Külső zajok 

jelenlétében, visszhangos környezetben, vagy amikor távoli és esetenként torzult hangokat 

kellene a hallókészülék mikrofonján keresztül értelmezni, a megoldást az indukciós hurok 

jelenti. 

Az indukciós hurok a komplex akadálymentesítésben használatos elektronikus eszköz. A 

helyes megnevezése hangfrekvenciás hurokerősítő-rendszer. Az indukciós hurkokat azzal 
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a céllal fejlesztették ki, hogy a hallásukban sérült emberek számára hanginformációkat 

tegyenek érthetőbbé lehetővé téve számukra azok problémamentes befogadását és 

megértését.  

 

7.  A hallássérültek oktatásában használt kommunikációs módszerek lehetséges 

csatornái: 

- Vokális (hangi) - auditív csatorna: a hallásmaradvány aktivizálásának időpontja 

meghatározó, erre a lehetőségre épít a hallásnevelés. Ennek a csatornának a 

felhasználásával történik a hangos beszédben történő kifejezés és a beszéd 

megértésének kialakítása. Az enyhén hallássérült tanulók oktatásánál az auditív út 

érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nagyothallók esetében a beszédre épül a tanítás, 

kiegészítve szurdopedagógiai fejlesztéssel. 

- Az artikulációs-vizuális csatorna: vagyis a szájról olvasás és az azt kiegészítő hallás, 

illetve olvasás. Súlyosabb veszteségek esetén a szájról olvasás domináns információ 

felvételt biztosít, és a hallási benyomások töltik be a kiegészítő szerepet. 

- Manuális-vizuális kommunikációs csatorna, mely az ujj-abc, fonomimikai jeleket, 

illetve a jelnyelv használatát jelenti. Az ujj-abc jelei valamennyi beszédhangot 

megjelenítik egy-egy kézjellel. A jelnyelv szónyelv, a jelek szavaknak felelnek meg. A 

jelnyelv alkalmazása két úton lehetséges, vagy a hangos beszédnek alárendelt 

helyzetben, azt mintegy kísérve, kiegészítve, vagy mint önálló információs csatorna. 

Siket közösségekben az egymás közti fő nyelvi érintkezési forma. A jelnyelv előnye 

lehet súlyos hallássérülteknél, hogy a beszélő figyelmét kevésbé terheli, és így a siketek 

számára könnyebb kommunikációs lehetőséget kínál. Használata indokolt olyan 

esetben, amikor a hangos beszéd értelmezése kevésbé jó eredményt ígér. 

- Grafikus-vizuális kommunikációs csatorna, ami az írás és olvasás területeit foglalja 

magába. Feltétele a gazdag szókincs és a nyelv grammatikai szabályainak ismerete. 

Fontos szerephez juthat, ha a hallássérült beszéde nem eléggé érthető. 

- Vokális (artikulációs) – taktilis csatorna: a mások, vagy magunk által produkált 

beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. Például gége érintése. 

- Manuális- taltilis: súlyosabb fokú hallás, illetve egyidejűleg látássérült személyek 

alkalmazzák kommunikációjukban. Amikor egymás tenyerébe írják az információkat. 

 

8. Módszertani útmutatások 

A szakképzés eredményességében elsődleges szerepe van az ún. teamben való 

tevékenykedésnek, azaz a különböző képzettségű szakemberek összehangolt működésének. 

A team összetétele: 

- közismereti oktatásban résztvevő tanárok, 

- a szakmai, elméleti oktatást végző szakoktatók, 
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- a gyógypedagógus tanárok (szurdopedagógus, logopédus), 

- a pedagógiai munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek), 

- egyéb szakemberek (szakorvosok, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás), 

- szükség esetén jeltolmács bevonása a feladatmegértés elősegítéséhez, tanulói visszajelzéshez. 

 

Az oktatás során kiemelt jelentőségű a beszédértés megfelelő körülményeinek biztosítása.  

- A pedagógusnak, szakoktatónak minden körülmények között jó szájról olvasási képet 

kell biztosítania. Optimális feltételeket kell teremteni a beszédértés elősegítésére. 

- A tanár minden fontosabb közlésnél a hallássérült felé fordul természetes, jó szájról 

olvasási képet nyújtó artikulációval, közepes beszédtempóval és dallamosan, 

dinamikusan beszél. 

- A hallássérült gyermek, fiatal tanulását az átlagos gyermeknél, fiatalnál jobban segíti a 

vizuális szemléltetés. A tanár mimikája ezért legyen kifejező. Ő maga legyen empatikus 

személyiség, fejlett problémamegoldó képességű, optimista. Egyéntől és a 

halláskárosodástól függően hasznos lehet a jelnyelv egyes elemeinek ismerete. 

- Az elméleti tanórákon a hallássérült tanuló válassza meg úgy a helyét, hogy a lehető 

legjobban lásson. A tanterem legyen jól megvilágított. Film-, dia-, videó vetítések előtt 

a tanár ismertesse, hogy mit kell majd megfigyelni. Sötétben, hallókészülék viselése 

mellett nem érti a tanuló a magyarázatot. 

- A gyakorlati oktatás során is először ismertetni kell, hogy mi kerül cselekvő 

szemléltetésre, azaz mit kell pontosan megfigyelni. Csak a feladat ismeretében tud a 

tanuló az író – számítógépre, a kezeire, a munkavégzés technikájára koncentrálni. 

Lehajló testtartás, takart száj esetén az információ tört része jut csak el a diákhoz. 

Számítógépes gyakorlatkor a tanár a gép mögött, a diákkal szemben állva tud 

ismereteket közvetíteni. 

- A tanár, szakoktató természetes hanghordozással, nyugodt tempóban köznapi 

hangerővel és artikulációval beszéljen! Előadása érthetőségét természetes gesztusokkal, 

élénk mimikával, finom testbeszéddel fokozhatja. 

- Zajos hátterű, szűk frekvenciás vagy túl gyors beszéd rontja a beszédértés esélyeit. 

Munkatevékenység közben, korrekció előtt a tanár érintse meg a tanulót, állítsa le a 

tevékenységet, amikor feladatot jelöl ki vagy javítja a diák munkáját. 

- A tanulók vizuális gondolkodásmódja miatt az oktatás során nagy jelentőségű a 

sokoldalú szemléltetés. A szemléltetés során meg kell győződni a szakmai ismeretek, 

fogalmak tartalmi megalapozottságáról, és beépüléséről a kognitív rendszerbe. A 

feldolgozás, alkalmazás szintjein szóbeli, táblázatos, írásbeli, rajzos visszacsatolás 

kérése tájékoztatást nyújt a pedagógusnak. A tudásszint értékelésekor a szemléltető 

eszközök használata melletti tudás értékelése tekinthető reálisnak. 

- Mivel a hallássérült fiatalok nyelvi szerkezetbeli gondolkodása gyengébb, szókincsük 

mesterségesen alakult ki, a felzárkóztatásra biztosított többlet órákon a hosszabb, elvont 
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tartalmú, nehezebben ejthető szavak, kifejezések elsajátítása külön is kapjon 

megerősítést. 

- A megértés, bevésés ellenőrzését szómemória játékokkal, képekkel különböző 

szövegkörnyezetű előfordulások felismertetésével, önálló szövegbe helyezéssel 

célszerű gyakoroltatni. 

 

Kiscsoportos oktatási szervezeti formákban (pl. csoportbontásban) a hallássérült tanulók ne 

képezzenek külön csoportot. Mindig a hallók között dolgozzanak a tanulás-tanítás folyamán.  

Mindig legyen a csoportban segítője, akihez fordulhat 

 

Egyéb tanulásszervezési kérdések, gyakorlati teendők 

 

- A pedagógus, szakoktató jó szájról olvasási kép nyújtásával segítheti a beszédértést. 

- Az osztályteremben olyan ülőhelyet találjanak, ahonnan közelről láthatja és hallhatja a 

tanárt! Ne kerüljön szembe az ablakkal!  

- A tanulónak biztosított forgószék is előnyös lehet. Célszerű az első padba, jobb vagy 

bal szélre ültetni a hallássérült diákot. 

- A megértést a vizuális oktatási módszerekre alapozott ismeretátadás segíti (képek, kép-

hang és írásalapú kommunikációs eszközök). 

- A tanítási órákon nélkülözhetetlen a közvetlen hallást segítő eszközök használata. 

- A hallássérültek integrált oktatását, elsősorban a beszédmegértést segíti elő a vezeték 

nélküli kommunikációs rendszer. A tanár-diák közvetlen kapcsolat URH adóvevő, 

illetve indukciós hurok alkalmazásával könnyíthető. 

- Nehezen kiejthető szakszavak artikulációs ejtésének kialakítását és automatizálását 

szurdopedagógus, logopédus támogatja. 

- Előtérbe kerülnek mind az oktatásban, mind a számonkérésben az írásbeli 

kommunikációs formák, melyek nyelvi megfogalmazása legyen egyszerű, lényegretörő. 

Hasznos a tanulóval közösen szerkesztett szakmai szakszótár, szakmai jelszótár 

segítsége. Az értékelés pozitív és ösztönző legyen. 

-  Mindig a hallók között dolgozzanak a hallássérült tanulók a tanulás-tanítás során. 

- A hallássérült gyermek, fiatal számára problémát jelenthet a hosszabb tanári előadás 

egyidejű követése és jegyzetelése. A probléma kiküszöbölésére javasoljuk, hogy 

készítsünk vázlatot a tanulónak, vagy más tanuló órai jegyzetét fénymásoljuk. 

Ügyeljünk, hogy a szakszavak ne kerüljenek hibásan megtanulásra! 

- Nem mindig egyszerű a hallássérült tanuló számára a témaváltás. A pedagógus segítheti 

a hallássérült megértését, ha órákon hangsúlyosabban jelzi ezt, illetve még egyszer 

összefoglalja a tematikus egységeket. Témaváltáskor az új téma kerüljön fel írásban a 

táblára, ezzel jelezve a következő tematikai egységet a hallássérült tanulónak. 

Könnyebbséget jelent, ha a hallássérült tanuló esetenként írásban is megkapja azokat a 

feladatokat, melyek utasítása sok elemből áll, s minden elem fontos információt hordoz. 
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- Fontos a hallássérült tanulóval előzetesen megismertetni és elsajátíttatni a tananyag 

kulcsfogalmait. 

- A jegyzetek készítésénél lehet kijelölni segítő diákot/társat, aki az órán segíti a 

hallássérült diákot annak érdekében, hogy a többi diákkal együtt tudjon haladni. Illetve 

lehet alkalmazni indigót, fénymásolást. 

- Hangsúlyozzuk az órák végén elhangzó információkat! 

- Folyamatos legyen az ellenőrzés és értékelés, a tanulási folyamat az egyéni 

szükséglethez igazodjon. 

- A hallássérült gyermek, fiatal fejlesztése pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárásokkal, megfelelő audiológiai ellátással és egyre modernebb hallókészülékek 

szakszerű használatával történhet. 

- Az eredményes nevelést, a szakmai képzés színvonalát az előbbieken túl az általános 

iskolai tanulmányok, az eddig elért fejlődés is meghatározza. 

- A hallássérült fiatalok oktatása során fokozott figyelmet kell fordítani látásuk 

védelmére. 

 

9. Hallássérültek pályaválasztásának lehetőségei 

A hallássérült tanulók pályaválasztásának szubjektív meghatározói lehetnek: 

- beszédszint 

- hallásfok 

- személyiség 

- készségek szintje.  

Az objektív meghatározó a szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség. A választás során 

háttérbe szorulnak azok a szakmák, melyek balesetveszélyesek, illetve amelyekben a 

beszédmegértés központi szerepet tölt be. Így a pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a szubjektív meghatározók fejlesztésére, hogy szakmák köre bővülhessen számukra.  

A munkavállalás szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be a hallássérült személy 

kiegyensúlyozottsága, a kapcsolatokra való nyitottsága, az érdeklődés foka, valamint a sérülés 

egészséges elfogadása, amely a halló emberekkel szembeni előítélet kialakulását akadályozza.  

Továbbá döntő szempont a pályaválasztásnál az iskolai tananyag elsajátításának szintje, hogyan 

fejlődnek képességei, készségei a tantárgyi tudás tükrében. 

 

10. A szakmai képzésen túl kiemelt speciális nevelési feladatok 

 

- Fontos feladat a szociális kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, az érintkezési 

formák pontos értelmezése, a megfelelő nyelvi formák elsajátítása a személyiség 
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harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Elengedhetetlen az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszer pontos 

kiépítése, a kognitív funkciók szintjeinek állandó fejlesztése. 

- Fontos a vizuális percepció, az önkifejezés, önmegvalósítás, a valóság képi 

feldolgozásának bekapcsolása a tanítás-tanulás folyamatába a személyiség 

kibontakoztatása céljából. 

- Mozgás, ritmus, a beszéd-ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában. 

- Szükséges a tehetség gondozása. 

- Fel kell készíteni a diákokat a felnőttek, a munka világába való beilleszkedésre. 

 

 

XI. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 
9. évfolyam 

heti óraszám 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai Tantárgyak Heti óraszám 
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követelmény-

modulok 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11074-12 

Növényismeret és -

kezelés 

Növényismeret és -

kezelés 
3,5  

70 

3  

Növényismeret és -

kezelés gyakorlat 
 7,5  5 

11075-12 

Virágkötészet 

Virágkötészet 3  4  

Virágkötészet 

gyakorlat 
 7  9 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 14,5 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21   70 21  

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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11074-12 

Növényismeret és-

kezelés 

Növényismeret és -kezelés 126   105  231 

Növénytani alapismeretek 30     30 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 
20     20 

Egy- és kétnyári 

dísznövények 
20     20 

Évelő dísznövények 20     20 

Lombhullató díszfák és 

díszcserjék 
18     18 

Örökzöld díszfák és 

díszcserjék 
18     18 

Növényházi 

levéldísznövények 
   50  50 

Növényházi virágos 

dísznövények 
   55  55 

Növényismeret és –kezelés 

gyakorlat 
 270   175 445 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 
 55    55 

Cserepes és vágott növények 

kezelése 
 40    40 

Egy- és kétnyári 

dísznövények  
 40    40 

Évelő dísznövények 

 
 45    45 

Lombhullató díszfák és 

díszcserjék 
 50    50 

Örökzöld díszfák és 

díszcserjék 
 40    40 

Növényházi 

levéldísznövények 
    85 85 
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Növényházi virágos 

dísznövények 
    90 90 

11075-12 

Virágkötészet 

Virágkötészet 108   140  248 

A virágkötészet fogalma, 

története 
5     5 

Virágkezelések 10     10 

Anyagok, eszközök 20     20 

A virágkötészet törvényei 30     30 

Virágkötészeti stílusok 10     10 

Tűzött virágdíszek 15     15 

Csokrok 18     18 

Koszorúk    24  24 

Díszítő csomagolások    18  18 

Haj- és ruhadíszek    18  18 

Növény-összeültetések    20  20 

Száraz és selyem virágdíszek    20  20 

Virágdíszek összerendezése    40  40 

Virágkötészet gyakorlat  252   315 567 

Virágkezelések elvégzése  52    52 

Anyagok, eszközök ismerete, 

használata 
 46    46 

Színek és formák gyakorlati 

alkalmazása 
 60    60 

Virágkötészeti stílusok 

alkalmazása 
 24    24 

Tűzött virágdíszek készítése  70    70 

Csokrok készítése     60 60 

Koszorúk készítése     60 60 

Díszítő csomagolások 

készítése 
    25 25 

Haj- és ruhadíszek készítése     35 35 

Növény-összeültetések 

készítése 
    35 35 

Száraz és selyem virágdíszek 

készítése 
    45 45 

Virágdíszek összerendezése     55 55 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 234  522  245 490 1491 
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Összes éves/ögy óraszám: 756  70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 479/ 30,7% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1082/ 69,3% 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.”  
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A  

11074-12 azonosító számú 

 

Növényismeret és –kezelés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11074-12 azonosító számú, Növényismeret és –kezelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11074-12 

Növényismeret és –kezelés 

Növényismeret és -kezelés Növényismeret és –kezelés gyakorlat 
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FELADATOK 

Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, 

vízberakás, speciális kezelések) 
X X      X X X       

Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)        X X X     X X 

Előkészíti a virágokat, a növényeket, a növényi részeket és a kellékeket 

virágkötészeti felhasználásra 
        X X X X X X X X 

Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban  X X X X X X X X      X X 

Szaktanácsot ad a növény elhelyezésre, ápolásra vonatkozóan  X X X X X X X X      X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai X X     X X X X       
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Cserepes növények gondozása       X X X X     X X 

Kellékek előkészítése virágkötészeti felhasználásra   X X X X     X X X X   

A növények morfológiai tulajdonságai X                

A növények fiziológiai tulajdonságai X                

Dísznövények felismerése   X X X X X X   X X X X X X 

A vágott virágok, vágott zöldek, növények és növényi részek 

felhasználási lehetőségei 
  X X X X X X   X X X X X X 

Élettani betegségek, kór- és kárképek felismerése, kezelése a virágüzleti 

körülményekhez képest 
X X       X        

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése X X X X X X X X         

Köznyelvi beszédkészség X X X X X X X X         

Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata         X X       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás         X X       

Szorgalom, igyekezet X X X X X X X X X X X X X X X X 

Kézügyesség         X X X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség X X X X X X X X         

Segítőkészség         X X X X X X X X 

Hatékony kérdezés készsége X X X X X X X X         

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

A környezet tisztán tartása         X X X X X X X X 

Körültekintés, elővigyázatosság         X X       
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Problémamegoldás, hibaelhárítás         X X       
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1. Növényismeret és –kezeléstantárgy 231 óra/231 óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, ezért 

ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. 

A növénytani alapismeretek témakör a növények külső és belső tulajdonságaival, 

életfolyamataival foglalkozik. Az élő növény tulajdonságainak és az élettani folyamatoknak az 

ismerete az elkészített alkotások esztétikai értéke és a növények eltarthatósága miatt fontos. 

A dísznövény termesztési témakörök tartalmazzák a dísznövények termesztésével és 

felhasználásával foglalkozó ismereteket. A növények tulajdonságainak (név, szaporítási mód, 

környezeti és kezelési igények, felhasználási lehetőségek) ismerete alapvető a virágkötészeti 

tevékenység szakszerű elvégzéséhez.  

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A növénytani alapismeretek témakör kapcsolódik a biológiai tanulmányokhoz. A dísznövényeket 

a virágkötészet használja fel, így szoros kapcsolat van a két szakmai tantárgy között. A 

virágkezelések közös témakör, mindkét tantárgyban fontos témakör, csak más hangsúllyal és 

részletezésben. 

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. Növénytani alapismeretek     30 óra/231 óra 

Növények külső és belső alaktan 

A növény fő részei: a gyökér, a szár, a levél, a virág, a termés, és felhasználásuk a 

virágkötészetben 

A növények alaktana (a levelek, virágok formája, színe, összetettsége, a termések típusa)  

A belső felépítés alapfogalmai (sejtek, szövetek, szervek) 

A növények életjelenségei 

A növények növekedése, fejlődése (mag, gyökér, szár, levél, virág, termés) 

A növények felépítő és lebontó folyamatai, szaporodás, mozgás 

Kertészeti szaporítási módok 

Növényrendszertan 

A növénycsoportok (mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) jellemzői 

A fontosabb dísznövénycsoportok jellemzői 

A növény és a környezet kapcsolata 

A növények kapcsolata más növényekkel, állatokkal és az emberrel 

A kapcsolatok pozitív és negatív hatásai 

A növények alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz 
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A növények fontosabb kórokozói és kártevői 

A honos védett növények védettségének fontossága 

A védett növények felhasználásának korlátai 

1.3.2. Dísznövény termesztési alapismeretek   20 óra/231 óra 

A dísznövénytermesztés környezeti tényezői 

A növények igényeinek megfelelő környezeti tényezők (hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, 

talaj) biztosítása a dísznövénytermesztésben, figyelembe vétele az eladás, felhasználás során 

A dísznövény termesztés tárgyi feltételei 

A dísznövénytermesztéshez szükséges építészeti és műszaki berendezések (pl. növényház, 

öntözőberendezés), anyagok (pl. termesztő-edények, talajkeverékek) és eszközök (pl. 

kéziszerszámok, erő- és munkagépek) 

Növények szaporítása, nevelése, ápolása, kezelése 

A dísznövények termesztése: a növények ivaros vagy ivartalan szaporítása, a fejlődő 

növények nevelése és ápolása (pl. öntözés, tápoldatozás, növényvédelem). 

A cserepes növények gondozásának és a vágott virágok kezelésének szerepe a megtermelt 

dísznövények minél hosszabb ideig történő eladhatóságának, virágkötészeti célra történő 

felhasználhatóságának biztosításában 

 

1.3.3. Egy- és kétnyári dísznövények    20 óra/231 óra 

Az egy- és kétnyári növények ismertetése (jellemzés, termesztés, ápolás, kezelés, 

felhasználás) 

A palánták kezelési szabályai 

 

1.3.4. Évelő dísznövények      20 óra/231 óra 

Az évelő vágott virágok ismertetése (jellemzés, termesztés, ápolás, kezelés, felhasználás), 

előnyei, alkalmazásuk lehetőségei 

 

1.3.5. Lombhullató díszfák és díszcserjék    18óra/231 óra 

A lombhullató díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag ismertetése (fás szárrészek, 

virágzó és terméses hajtások), felhasználási lehetőségei 

 

1.3.6. Örökzöld díszfák és díszcserjék    18óra/231óra 

A fenyő és örökzöld lomblevelű hajtások, termések, tobozok ismertetése, felhasználása a 

virágkötészetben, különösen a kegyeleti és a karácsonyi díszekben 

 

1.3.7. Növényházi levéldísznövények    50 óra/231 óra 

A változatos formájú, színes vagy tarka levelű dísznövények ismertetése, felhasználása a 

belső és külső terekben 
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Virágtartókon, bútorokon, ablakpárkányon, télikertben történő elhelyezésük 

A szoliter méretű növények, pálmák, az ámpolnanövények, a broméliák díszítő szerepe a 

különböző terekben 

A levéldísznövények alkalmazása növény-összeültetésben 

 

1.3.8. Növényházi virágos dísznövények    55 óra/231 óra 

A cserepes virágzó dísznövények ismertetése, felhasználása ajándékozási célra, lakásdíszként 

Virágzás után többnyire elvesztik díszítő értéküket, ezért alkalmi díszeknek tekinthetők 

 

1.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, laboratórium, demonstrációs terem 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos verseny/játék  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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2. Növényismeret és –kezelés gyakorlat tantárgy   445 óra/445 óra 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, ezért 

ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. A biztos növényfelismerés alapvető 

elvárás egy virágkötővel szemben. A növényismeret elsajátítására a szakmai gyakorlatok a 

legalkalmasabbak. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A dísznövényeket a virágkötészet használja fel, így szoros kapcsolat van a két szakmai tantárgy 

között. A virágkezelések közös témakör, mindkét tantárgyban fontos témakör, csak más 

hangsúllyal és részletezésben. 

 

2.3.Témakörök  

 

2.3.1. Dísznövény termesztési alapismeretek   55 óra/445 óra 

Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái 

A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető termesztési 

munkafolyamatok elvégzése 

 

2.3.2. Cserepes és vágott növények kezelése   40 óra/445óra 

A virágüzletbe érkező cserepes növények, vágott virágok és zöldek frissen tartásának, 

eladhatóságuk megőrzésének módjai 

Átvétel, öntözés, növényvédelem, tisztítás, tárolás stb. módjai, anyagai, eszközei 

 

2.3.3. Egy- és kétnyári dísznövények    40 óra/445óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az egy- és kétnyári palánták forgalmazásának jellemző időszakai, felhasználási céljai 

 

2.3.4. Évelő dísznövények      45 óra/445óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az évelő vágott virágok választéka évszakonként 

 

2.3.5. Lombhullató díszfák és díszcserjék    50 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A tavasszal virágzó cserjék virágzó hajtásainak felhasználása a tavaszi (Húsvéti) 

készítményekben, nyáron a szabadföldi rózsa felhasználása csokrok készítéséhez 

Ősszel a színes, húsos termések felhasználása a mindszenti koszorúkban, virágdíszekben 

A száraz termések felhasználása szárazkötészeti díszek anyagaiként 
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2.3.6. Örökzöld díszfák és díszcserjék    40 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az örökzöld díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag felhasználása a 

virágkötészetben, tartós díszek készítésére 

 

2.3.7. Növényházi levéldísznövények    85 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A cserepes levéldísznövények szerepe a lakások, középületi helyiségek belső terének 

kialakításában 

A trópusi területekről származó levéldísznövények szaporításának és nevelésének helyszíne 

a növényház 

 

2.3.8. Növényházi virágos dísznövények    90 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A cserepes virágzók alkalmi díszek, többségük napjainkban szinte egész évben kapható 

A jellegzetes tavaszi virágok (pl. tulipán, jácint, nárcisz) és az őszi-téli ünnepekhez kötődő 

virágok (krizantém, mikulásvirág, ciklámen) 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem, gyakorlóterem, virágüzlet, tankert, külső helyszín, 

természeti környezet 

 

2.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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  - 
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1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció x   - 

1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Növénykezelési szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 
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4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

4.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással  
x   - 

4.5. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x   - 

4.6. Munkanapló vezetése x   - 

 

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  

11075-12 azonosító számú 

 

Virágkötészet 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11075 azonosító számú, Virágkötészet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11075-12 Virágkötészet 

Virágkötészet Virágkötészet gyakorlat 
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FELADATOK 

Különböző stílusú csokrokat készít X X X X X  X     X  X X X X  X     X  

Különböző stílusú tűzött virágdíszeket készít X X X X X X      X  X X X X X      X  

Különböző stílusú koszorúkat készít X X X X X   X    X  X X X X   X    X  

Alkalmi virágdíszeket készít X X X X X X X X X X  X  X X X X X X X X X  X  

Virágdíszítési feladatokat végez  X X X X        X X X X X      X  X 

Virágkötészeti termék csomagolási feladatait végzi   X X X    X     X X X X    X     

Növény-összeültetéseket végez   X X X      X   X X X X      X   

SZAKMAI ISMERETEK 

Különböző stílusú csokrok készítésének technikái, szabályai  X X X X  X       X X X X  X     X  

Különböző stílusú tűzött virágdíszek készítésének technikái, 

szabályai 
 X X X X X        X X X X X      X  
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Különböző stílusú koszorúk készítésének technikái, 

szabályai 
X X X X X   X      X X X X   X    X  

Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai  X X X X X X X X X    X X X X X X X    X  

Virág és ajándék díszítések készítésének technikái, szabályai         X X    X X X X    X X  X  

Csomagolási technikák         X     X X X X    X     

Növény-összeültetések készítésének technikái, szabályai, 

módjai 
          X   X X X X      X   

Vonalak, formák, felületek    X            X          

Formai törvények    X            X          

Színtörvények    X            X          

Biológiai törvények    X            X          

Virágkötészet stílusai, irányzatai     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             

Mennyiségérzék              X X X X X X X X X X X X 

Kézírás                    X      

Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használat              X X X X X X X X X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség               X   X X X X X X X X 

Kézügyesség               X X X X X X X X X X X 

Térlátás                X X        X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség                         X 
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Határozottság               X           

Irányíthatóság                         X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Intenzív munkavégzés                  X X X X X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés                X X X X X X X X X X 

A környezet tisztán tartása               X   X X X X X X X X 

 



 

 

3. Virágkötészet tantárgy  248 óra/248 óra 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanulásával a tanulók sajátítsák el a virágkötészeti munkák elkészítéséhez szükséges 

ismereteket, fejlődjön szín- és formaérzékük. 

A tantárgy célja a tanulók ízlésének formálása, esztétikai nevelése, kézügyességének fejlesztése 

mellett alkotó fantáziájának kibontakoztatása. 

Értsenek a tanulók a megtermelt növényanyag virágkötészeti felhasználásához, csokrok, 

virágtálak, koszorúk készítéséhez, termek, asztalok és ajándéktárgyak díszítéséhez, a virágok 

értékesítéséhez. 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a növények ismeretéhez, mert belőlük készíti a virágdíszeket. 

A formai és színtörvények megtanulását segíti a rajz alapismereteinek elsajátítása, valamint a 

fizikai színtan ismerete. A virágkötészet története témakör az egyetemes világtörténelemhez és 

a művészettörténethez kapcsolódik. A virágkezelésekhez szükség van a növények élettanának 

megismerésére. 

 

3.3.Témakörök  

 

3.3.1. A virágkötészet fogalma, története 5 óra/248 óra 

A virágkötészet növényekből és segédanyagokból virágdíszeket állít elő 

Feladata az ünnepi események, belső és külső terek díszítése, hangulatossá tétele 

Kézműves és művészi szinten művelhető 

Ki lehet virágkötő mester? 

A virágkötészet hazai és nemzetközi szervezetei, érdekvédelmi képviseletei, kamarák és 

szakmai egyesület 

Nagykereskedések, virágpiacok 

Virágkötészeti szakmai sajtó, szakkönyvek, szakkiadók 

Virágkötészet hazánkban és a nagyvilágban (kiállítások, versenyek, weboldalak) 

A virágkötészet fejlődése az ókortól napjainkig, kiemelten a magyarországi virágkötészeti 

kultúra utóbbi 120 éves időszakára 

 

3.3.2. Virágkezelések 10 óra/248 óra 

Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, tartósítás, 

tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, szár 

bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok kicsípése, 

gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények ápolása: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem, 
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levéltisztítás, átültetés 

 

3.3.3. Anyagok, eszközök 20 óra/248 óra 

Az ipari alap- és segédanyagok segítik a virágdíszek technikai kivitelezését, a kellékek díszítő 

hatással is rendelkeznek 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, zsinórok, gyertyák, 

ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítő 

anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötöző anyagok 

(kötöző szalagok, takarószalagok, drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, kéziszerszámok, 

ragasztópisztoly) gépek (koszorúkötő, szárpucoló, tobozdrótozó, stb.) jellemzői, 

felhasználási lehetőségeik a virágkötészetben 

Természetes alapanyagok, növényi részek felhasználása a virágkötészetben 

A természetből begyűjthető növényi részek (moha - engedéllyel, zuzmó, hajtások, termések, 

tobozok) kiegészítik a dísznövények választékát 

Jellemzésük, beszerzési lehetőségeik, tárolásuk, felhasználásuk 

A belőlük készült virágkötészeti alapok 

Természetvédelem alatt álló növények felhasználási korlátai 

 

3.3.4. A virágkötészet törvényei 30 óra/248 óra 

Formai, szín- és biológiai törvények 

A virágkötészet törvényszerűségeinek alapos megismerése teszi lehetővé, hogy az elkészült 

virágdíszek esztétikusak legyenek, megfeleljenek a közízlés kívánalmainak 

Alapformák, karakterformák, mozgásformák, vonalak, felületek 

Arányosság (aranymetszés), szimmetria, aszimmetria, súlypont, ritmus, kontraszt, harmónia 

Alapszínek, színárnyalatok, tónusok, hideg-meleg színek, színharmóniák, színkontrasztok 

Színek jellemzése: optikai megjelenés, pszichológiai hatás 

Formai és szám szimbólumok 

Biológiai törvényszerűségek 

 

3.3.5. Virágkötészeti stílusok 10 óra/248 óra 

A virágkötészeti stílusok jellemzői 

A különböző virágkötészeti stílusokban készített virágdíszek jellegzetes sajátosságokkal 

rendelkeznek 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok 

Új törekvések, irányzatok a virágkötészetben 
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A japán virágkötészet jellemzői, hatása az európai modern virágkötészetre, a stílusok 

kialakulására 

 

3.3.6. Tűzött virágdíszek 15 óra/248 óra 

Rögzítő anyag (tűzőhab) segítségével tűzött virágdíszek készítése vázákba, tálakba és 

kosarakba 

A tűzött virágdíszek alkalmazási lehetőségei, készítésének törvényszerűségei 

A tűzött virágdíszek csoportosítása virágtartó (vázadísz, virágtál, virágkosár), nézőpont 

(körkörös, egyoldalas), formai törvényszerűségek (szimmetrikus, aszimmetrikus), az 

elrendezés iránya (vízszintes, függőleges), stílus (dekoratív, vonalas-grafikus, vegetatív, 

paralel) szerint 

A tűzött virágdíszek elkészítése: a virágtartó kiválasztása, előkészítése, a rögzítő anyag 

elhelyezése, a növényanyag betűzése, kellékezés 

 

3.3.7. Csokrok 18 óra/248 óra 

A csokrok, mint a virágüzleti forgalom legnagyobb részét kitevő virágdíszek 

A különböző alkalmakra, különböző formákban és stílusokban készült csokrok 

jellegzetességei 

Történelmi csokrok, csokorformák (körkörös, egyoldalú), alkalmi csokrok (ajándék, esküvői, 

kegyeleti), stíluscsokrok (dekoratív, vonalas-grafikus, vegetatív, paralel), vázacsokrok 

Esküvői csokrok jellemzői, készítési technikái, jellegzetes növényanyagai és díszítő kellékei 

Kegyeleti csokrok jellemzői, készítési technikái, jellegzetes növényanyagai és díszítő 

kellékei 

 

3.3.8. Koszorúk 24 óra/248 óra 

A koszorúk készítésének célja (kegyeleti és díszítési cél) 

A koszorú váza, a felhasznált növényanyag, a technika és az alkalom szerinti csoportosítás 

A koszorúk csoportosítása koszorúalap (vázas és tömör alapú), technika (kötött, tűzött, 

ragasztott, vegyes), felhasználás (kegyeleti, díszítő), stílus (dekoratív, vonalas-grafikus, 

vegetatív, paralel) szerint 

Kegyeleti (temetési, mindenszenteki, megemlékezési) koszorúk jellemzői, növényanyagai és 

díszítő kellékei 

Díszkoszorúk, füzérek, girlandok, fesztonok jellemzői, növényanyagai és díszítő kellékei 

A koszorúkészítés törvényszerűségei: arányosság, egyéb formai törvények, színhatások 

 

3.3.9. Díszítő csomagolások 18 óra/248 óra 

Csokrok csomagolása 

A csomagolás anyagai, díszcsomagolás készítésének törvényszerűségei 
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Cserepes növények csomagolása 

A csomagolás anyagai, készítésének törvényszerűségei 

Ajándékdíszítések jellemzői, felhasználható növény- és díszítőanyagai, készítésének 

szempontjai 

 

3.3.10. Haj- és ruhadíszek 18 óra/248 óra 

A különböző alkalmakra készült haj- és ruhadíszek, virágékszerek jellemzői, felhasználásuk, 

felhasználható növény- és díszítőanyagai 

 

3.3.11. Növény-összeültetések 20 óra/248 óra 

A növény-összeültetések tartós és alkalmi céllal készülnek földlabdás vagy cserepes 

növényekből  

A növény-összeültetés készítésének törvényszerűségei, felhasználható növényanyaga 

A növénykiválasztás szempontjai 

Tartós és alkalmi növény-összeültetések jellemzői 

A virágtartó kiválasztása, előkészítése 

A növény-összeültetés menete 

Floráriumok, fatörzs beültetések 

A hidrokultúrás nevelés jellemzői, technika megoldásai, eszközei, módjai 

A növényfalak készítésének jellemzői 

 

3.3.12. Száraz és selyem virágdíszek 20 óra/248 óra 

A száraz virágkötészeti növények, növényi részek felhasználása tartós díszek (csokrok, 

virágtálak, kosarak, koszorúk, fali díszek, faliképek, térdíszek) készítésére 

Selyem virágdíszek készítése 

 

3.3.13. Virágdíszek összerendezése 40 óra/248 óra 

Az asztaldíszek, a színpaddíszek, a kiállítások, bálok virágdíszeinek készítési szempontjai 

Esküvő, temetés, az év ünnepeinek virágdíszei (húsvét, karácsony, Valentin-nap, halottak 

napja, ballagások) 

A virágdísz készítésének szempontjai, jellegzetes növény- és kellékanyagai 

Virágdíszek esztétikus elhelyezésének szempontjai a virágüzlet kirakatában 

 

3.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, laboratórium, demonstrációs terem 

 

3.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése x   - 
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2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos verseny/játék  x  - 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  

 

 

4. Virágkötészet gyakorlat tantárgy     567 óra/567 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai gyakorlat oktatásának célja a virágkötészeti, virágkereskedelmi feladatok elvégzésére 

alkalmas szakemberek képzése, akik alkalmasak a mindennapi munka során előforduló feladatok 

szakszerű elvégzésére. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fő kapcsolódó tantárgy a növényismeret- és kezelés.  

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Virágkezelések elvégzése 52 óra/567 óra 

Vágott virágok kezelésének gyakorlása: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, 

tartósítás, tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, 

fiolázás, szár bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok 

kicsípése, gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények ápolásának gyakorlása: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, 

növényvédelem, levéltisztítás, átültetés 

 

4.3.2. Anyagok, eszközök ismerete, használata 46 óra/567 óra 
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Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, zsinórok, gyertyák, 

ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítő 

anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötöző anyagok 

(kötöző szalagok, takarószalagok, drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, kéziszerszámok, 

ragasztópisztoly) gépek (kárpitos tűzőgép, koszorúkötő gép, szártisztító gép, tobozdrótozó 

gép, stb.) ismerete, használatuk gyakorlása 

Az anyagok és eszközök tanulmányozása virág és kellék nagykereskedésekben, nagybani 

virágpiacokon 

 

4.3.3. Színek és formák gyakorlati alkalmazása 60 óra/567 óra 

A színek és formák helyes alkalmazásához ízlésformálás, gyakorlati tapasztalat szükséges 

A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben 

Színhangulatok, színellentétek, stb. készítése színes felületek segítségével 

 

4.3.4. Virágkötészeti stílusok alkalmazása 24 óra/567 óra 

A különböző virágkötészeti stílusú virágdíszek készítése 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok, új 

törekvések, irányzatok gyakorlati alkalmazása 

 

4.3.5. Tűzött virágdíszek készítése 70 óra/567 óra 

Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi díszeknek használható, virágtartóban, rögzítő 

anyag segítségével készült vázadíszek, virágtálak és kosarak készítése 

Legelőször a legegyszerűbb, dekoratív stílusú tűzött virágdíszek készítése, majd az 

alkalmakra szóló (esküvő, kegyelet, ünnepek stb.) dekoratív (struktúra, biedermeier), 

bonyolultabb összeállítású tűzött virágdíszek készítése 

Végül a különböző stílusokban készített tűzött tálak, vázák, kosarak készítése 

 

4.3.6. Csokrok készítése 60 óra/567 óra 

A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, felhasználási lehetőségei 

Legelőször a körkörös és az egyoldalú dekoratív ajándékcsokrok, majd az esküvői és 

kegyeleti csokrok, végül a különböző stílus szerinti, és egyedi összeállítású csokrok készítése 

 

4.3.7. Koszorúk készítése 60 óra/567 óra 

A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, tűzött vagy 

ragasztásos technikával 

Legelőször az egyszerűbb megemlékezési, mindenszenteki koszorúk, füzérek, girlandok, 
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fesztonok, majd a drótvázas kötött, vegyes technikájú, illetve a nagyobb tűzött temetési 

koszorúk, végül az elegáns, különleges kivitelű kegyeleti és díszkoszorúk készítése 

 

 

4.3.8. Díszítő csomagolások készítése 25 óra/567 óra 

Ajándék-díszítések, díszcsomagolások készítésének változatos technikái, stílusai, módjai 

A precíz kidolgozás, az ötletgazdagság fontossága. 

 

4.3.9. Haj- és ruhadíszek készítése 35 óra/567óra 

A kitűzők, haj- és ruhadíszek, kalapdíszek, virágékszerek készítése különböző stílusban és 

technikával 

 

4.3.10. Növény-összeültetések készítése 35 óra/567 óra 

A növény-összeültetések növényanyagának összeválogatásánál figyelembe veendő 

szempontok: a növények igényessége, mérete, növekedési üteme, színe és formája 

Az alkalmi, a tartós (talaj- és hidrokultúrás) növény-összeültetések, virágfalak különböző 

technikai megoldásai 

 

4.3.11. Száraz és selyem virágdíszek készítése 45 óra/567 óra 

A száraz és a selyem virágdíszek (fali dísz, falikép, csokor, tál, kosár, koszorú, térdísz) 

készítése 

Törékenységüknek és száraz körülmények között történő tárolásuk követelményének 

figyelembe vétele 

 

4.3.12. Virágdíszek összerendezése 55 óra/567 óra 

Asztaldíszek, színpaddíszek, kiállítások, bálok virágdíszeinek elkészítése, elhelyezése a 

helyszínen 

Esküvő, temetés, egyéb ünnepi (húsvéti, karácsonyi, Valentin-napi, halottak napi, ballagási) 

virágdíszek elkészítése 

Virágdíszek esztétikus elhelyezése a virágüzlet kirakatában 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem, gyakorlóterem, virágüzlet, tankert, külső helyszín, 

természeti környezet 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 
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2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Növénykezelési szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

4.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással  
x   - 

4.5. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x   - 

4.6. Munkanapló vezetése 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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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 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 

11074-12 Növényismeret és -kezelés 

 

Növényismeret és –kezelés gyakorlat 

Dísznövény termesztési alapismeretek 

Egy- és kétnyári dísznövények  

Évelő dísznövények 

Lombhullató díszfák és díszcserjék 

Örökzöld díszfák és díszcserjék 

Növényházi levéldísznövények 

Növényházi virágos dísznövények 

11075-12 Virágkötészet 

Virágkötészet gyakorlat 

Virágkezelések elvégzése 

Anyagok, eszközök ismerete, használata 

Színek és formák gyakorlati alkalmazása 

Virágkötészeti stílusok alkalmazása 

Tűzött virágdíszek készítése 

Csokrok készítése 

Koszorúk készítése 

Díszítő csomagolások készítése 

Haj- és ruhadíszek készítése 

Száraz és selyem virágdíszek készítése 

Növény-összeültetések készítése 
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11074-12 Növényismeret és –kezelés 

 

Növényismeret és –kezelés gyakorlat  

 

Témakörök 

 

Dísznövény termesztési alapismeretek  

Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái 

A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető termesztési 

munkafolyamatok elvégzése 

 

Egy- és kétnyári dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

Évelő dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

Lombhullató díszfák és díszcserjék 

A növényismeret gyakorlása 

 

Örökzöld díszfák és díszcserjék 

A növényismeret gyakorlása 

 

Növényházi levéldísznövények 

A növényismeret gyakorlása  

 

Növényházi virágos dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

 

11075-12 Virágkötészet  

 

Virágkötészet gyakorlat  

 

Témakörök 

 

Virágkezelések elvégzése 
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Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, tartósítás, 

tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, 

szár bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok 

kicsípése, gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények kezelése: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem, 

levéltisztítás, átültetés 

Anyagok, eszközök ismerete, használata 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, zsinórok, gyertyák, 

ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítő 

anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötöző anyagok 

(kötöző szalagok, takarószalagok, drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, 

kéziszerszámok, ragasztópisztoly) gépek ismerete, használatuk gyakorlása 

Az anyagok és eszközök tanulmányozása virág és kellék nagykereskedésekben 

 

Színek és formák gyakorlati alkalmazása 

A színek és formák helyes alkalmazásához ízlésformálás, gyakorlati tapasztalat szükséges 

A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben  

Színhangulatok, színellentétek, stb. készítése színes felületek segítségével 

 

Virágkötészeti stílusok alkalmazása 

A különböző virágkötészeti stílusú virágdíszek készítése 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok, új 

törekvések, irányzatok gyakorlati alkalmazása 

 

Tűzött virágdíszek készítése 

Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi díszeknek használható, virágtartóban, rögzítő 

anyag segítségével készült vázadíszek, virágtálak és kosarak készítése 

Egyszerűbb, dekoratív stílusú tűzött virágdíszek készítése 

 

Csokrok készítése 

A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, felhasználási lehetőségei 

Körkörös és egyoldalú dekoratív ajándékcsokrok, esküvői és kegyeleti csokrok készítése 

 

Koszorúk készítése 

A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, tűzött vagy 
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ragasztásos technikával 

Egyszerűbb megemlékezési, mindenszenteki koszorúk, füzérek, girlandok, fesztonok 

készítése 

 

 

 

 

4.93. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

31 215 02 

 VIRÁGKÖTŐ 

részszakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához  

látássérültek (sl) számára 

a 

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv     

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 31 215 02 Virágkötő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet  

alapján készült.       

 

II. A részszakképesítés alapadatai 
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A részszakképesítés azonosító száma: 31 215 02 

 

A részszakképesítés megnevezése: Virágkötő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. 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 mezőgazdasági szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 
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Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: nincs 
 

XII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

A látássérülés meghatározása, tünetei, felosztása 

 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykéregben levő látóközpont tartós károsodása. A 

látássérülés gyógypedagógiai meghatározásához a világ legtöbb országában, így hazánkban is az 

ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) definícióját alkalmazzák. E szerint 

„Látássérültnek számít az a személy, akinek vízusa (látásélessége) a jobbik szemén maximális 

korrekcióval kevesebb, mint 6/18 (0,33), vagy látótérszűkülete 20°, vagy szűkebb.” (WHO 1996) 

 

A vízus, vagyis látásélesség a szem felbontóképességét (két egymás melletti pont 

megkülönböztetését) jelölő törtszám. Régebben gyakran közönséges törteket használtak, jelenleg 

a tizedes törtek használata lett általános. 1,0, az ép szem vízusa. Ha a személy csak 1 méterről 

ismeri fel a 10 méterről is felismerhető jelet, akkor vízusa 0,1. 

 

A meghatározásban szereplő jobbik szem azt jelenti, hogy a jobban látó szem látásélessége a 

döntő. A gyakorlatban tehát, ha valakinek az egyik szemén a vízusa 0, de a másik szemén 0,33 

feletti, akkor nem számít látássérültnek. A pedagógiai látásvizsgálat során nem is a jobbik 

szemmel, hanem a kétszemes látással mért érték tekinthető meghatározónak. Az optimális, 

maximális korrekció arra utal, hogy ez a mérés az adott személy látásélességét a számára adható 

legjobb szemüveggel vizsgálják. Ezek alapján, ha egy személy látásélessége 0,3 alatti, de ez 

szemüveggel javítható, akkor nem alkalmazható rá a látássérült kifejezés. Figyelembe kell venni, 

hogy szemüveggel csak a fénytörési hibák korrigálhatók, számos szembetegség van, amely 

esetében ez az eszköz nem használható. A látássérültek jelentős része nem hord szemüveget. 

 

A gyógypedagógiai célú terápiában és a rehabilitációban nem lehet mereven kezelni a 

határértékeket. A diagnózis ismerete és figyelembe vétele elengedhetetlen feltétel. Gyakran 
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olyan gyermekeknek vagy felnőtteknek is szüksége lehet speciális segítéségre, akik a fenti 

kategória szoros értelmezésébe nem tartoznak bele. Ezért látássérültnek számít az a személy is, 

akinek a vízusa jobb, mint 0,30, de a látását veszélyeztető szembetegsége van — vagyis bizonyos 

fizikai megterhelés hatására romolhat az állapota —, vagy szembetegsége progrediáló. Az első 

esetben a gyógypedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen mozgásformák 

okozhatnak látásromlást. A leggyakrabban ezeket a személyeket a retinaleválás veszélyezteti. 

Számukra nem javasoltak a nagy erőfeszítéssel járó tevékenységek, az erős hasprés, a fordított 

testhelyzetek. Ezen a területen az elmúlt években változott a szemészorvosok nézete. Nem 

korlátozzák a régebbi gyakorlat szerint automatikusan sportolásban vagy pályaválasztásban 

bizonyos szembetegségekkel (mint például a myopia major – súlyos fokú rövidlátás, vagy a 

cataracta congenita – veleszületett szürkehályog) rendelkező személyeket, hanem a döntést 

egyénre szabottan, a szem aktuális állapotát vizsgálva és figyelembe véve hozzák meg. 

Amennyiben a pedagógus látásromlást tapasztalt, vagy a tanuló jelez erre utaló tüneteket, nagyon 

fontos, hogy haladéktalanul szemészhez kerüljön a látássérült személy. 

 

A látássérült személyek esetében a távoli és a közeli vízus mértéke eltérhet. Bizonyos 

szembetegségek a távoli látást egészen súlyosan érintik, de közelre hajolva az érintett egyén 

egészen apró dolgokat, betűket is lát. Ez fordítva is jelentkezhet. Ezért a tanulás és a 

munkavégzés optimális környezetének kialakításához mindkét információra szükség van. 

 

A felsorolt adatok a látásélességre vonatkoznak. Az egyének látóképessége között azonos vízus 

mellett is nagy különbségek jelennek meg. A látóképesség meghatározásakor a látásélesség 

mellett a látásteljesítmény kifejezés is használatos. A látásteljesítmény tágabb értelmezésre ad 

lehetőséget: kifejezi a maradék látás felhasználásának képességét, amelyet befolyásol az egyén 

képességeinek fejlettsége, érdeklődése és tapasztalatai. 

A különböző szembetegségek, öröklött, vagy szerzett elváltozások a bonyolult látószerv más-

más részeit érinthetik. Ennek megfelelően más látási funkciók is sérülhetnek. A perifériás és a 

centrális látótér, a kontrasztérzékenység, a színlátás, a fényviszonyokhoz történő adaptáció 

területén jelentkező eltérések befolyásolják a meglévő látás használhatóságát a tanulási 

folyamatokban, a munkavégzésben és a mindennapi életben.   

 

Perifériás látótérszűkületet sokféle szembetegség okozhat akár úgy is, hogy az éleslátás nem 

károsodik. Az ép perifériás látótér alul 70°, felül 50°, temporálisan (halánték felől) 90°, nazálisan 

(orrnyereg felől) 60°. Ha valakinek csak 10°-os a látótere, akkor azt csőlátásnak nevezik. 

Természetesen a körkörös látótérszűkület mellett egyéb látótér-károsodások is lehetnek, pl. 

foltszerű látótérszigetek, vagy a látótér egyik felét érintő látótérkiesés. A perifériás térlátás 

leginkább a közlekedés-tájékozódás képességére hat negatívan. Sok esetben ezek a fiatalok 
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hosszú fehér bottal, vagy vakvezető kutyával közlekednek, miközben vizuális úton olvashatnak 

és írhatnak, apró tárgyakat észrevehetnek.  

 

A szemben a retina (látóideg-hártya) kétféle fotoreceptor biztosítja a látható fény idegi jelekké 

alakítását. A pálcikák kevés fényben is működnek, de felbontó képességük csekély. A csapok 

fényérzékenysége kicsi, csak erős fényben képesek működni, de felbontóképességük nagy, tehát 

biztosítják az éleslátást, valamint a színlátásért is felelősek. A retina középpontjában, az éleslátás 

helyén, (a maculán) helyezkednek el. A centrális látás károsodása azt jelenti, hogy a csapok nem 

működnek tökéletesen. Ezekben az esetekben az a hely, ahová a személy néz (fókuszál), nem 

látható, vagy nem jól látható számára, viszont ha az objektum mellé-, fölé-, vagy alánéz, akkor 

az inger, ha nem is túl élesen, de láthatóvá válik a pálcikák segítségével. Ilyenkor a pedagógus 

azt tapasztalja, hogy a tanuló nem tart szemkontaktust, nem az arcába, hanem mellénéz. Ezt 

semmiképp sem szabad az udvariatlanság jelének tekinteni. Ugyanez a tanuló olvasásnál, írásnál 

és a közeli látást igénylő tevékenységeknél is ugyanígy jár el, néha a fejét is elfordítja, tehát 

szokatlan pózban, kényszertartásban tartja.  

 

A színlátás sérülése különböző színekre vonatkozó színtévesztést, vagy az összes színre kiterjedő 

színvakságot jelent, amely gyakran nem jár együtt más látási funkciók sérülésével, tehát akár ép 

éleslátás mellett is fennállhat. Sok ember megtanulja a szürke árnyalatai alapján beazonosítani a 

színeket. Ha erre a tanuló nem képes, akkor más jelzésekkel is elláthatjuk a tárgyakat, eszközöket. 

 

A kontrasztérzékenység sérülése esetén a személy csak azokat a képeket, tárgyakat tudja 

felismerni, amelyek a hátterüktől nagymértékben eltérnek, tehát magas kontrasztúak. 

Legmagasabb kontrasztot a fehér alapon a fekete szín (vagy fordítva) ad, de a gyakorlatban a 

fekete, vagy sötétzöld – sárga színek megkülönböztetése könnyebb a látássérült tanulónak. 

Például a táblán sárga krétával írottakat jobban látja. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a tábla használatakor több tényezőt is figyelembe kell venni. 

Fontos, hogy a tanuló közel üljön a táblához, a pedagógusok törekedjenek az áttekinthető 

táblaképre, a szokásosnál nagyobb betűtípust használjanak, és gondoskodjanak arról hogy jó 

minőségű, erős nyomot hagyó krétával, vastag vonalvezetéssel írjanak. Óriási segítséget jelen a 

látássérült diákoknak, ha a pedagógusok hangosan mondják is, amikor írnak. 

A kontrasztlátás akár úgy is sérülhet, hogy az illetőnek a vízusa (látásélessége) magasabb, mint 

a látássérülés felső határértéke. Ha valaki alacsony kontrasztú ingereket nem érzékel, akkor az 

arcfelismerés még egészen közelről sem lehetséges számára. Gyakran a nyomtatott szöveget 

azért nem tudja elolvasni, mert az írás újrahasznosított papírra készült, vagy a fénymásolat rossz 

minőségű. Ezekben az esetekben a nagyítás nem jelent segítséget, de a kontrasztfokozásra 

alkalmas elektronikus nagyítókészülékek már igen. Enyhébb esetekben erősebb, esetenként 
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egyéni helyi megvilágítás is javíthatja a tanulási lehetőségeket. 

 

A sötéthez való alkalmazkodás, vagy sötétadaptáció zavara esetén a fényes, jól megvilágított 

helyiségből egy alacsonyabb fényerősségű helyiségbe érve a tanuló percekig nem lát semmit, sőt 

olyan súlyos sérülés is előfordulhat, hogy már szürkületi viszonyok között is problémái lesznek. 

Ezt nevezzük szürkületi vakságnak, amely a környezet adaptációjával orvosolható: akár a 

helyiség megvilágításával, vagy egy zseblámpa használatával a probléma enyhül.  

 

A fényadaptációs zavar azt jelenti, hogy a személy számára már az átlagos fényesség is zavaró, 

mert káprázást okoz és nagymértékben rontja a láthatóságot. A túlzottan fényérzékeny, fotofóbiás 

tanuló kezével eltakarja a fényt, hunyorog, vagy teljesen behunyja a szemét. Számára nagyon 

fontos, hogy az osztályteremben az ablaktól távol és háttal ülhessen. A többi tanuló számára 

fontos a megfelelő megvilágítás, ezért a fényérzékeny személy számára az egyéni eszköz, 

legtöbbször a fényvédő szemüveg a megoldás. Ez enyhébb esetekben lehet napszemüveg, de 

szükség lehet különleges, gyakran piros színű speciális üvegre. 

 

A szemmozgások sérülése leggyakrabban az önkéntelen szemtekerezgés (nystagmus) formájában 

jelentkezik, amely a fixálást. A szemmozgást a személy nem tudja akaratlagosan szabályozni, 

gyakran nem is érzékeli azt. Stressz esetén a mozgás erősödhet. A nystagmus a legritkább esetben 

jelentkezik önállóan, de számos, egymástól teljesen eltérő diagnózis mellett is fellép. Nem önálló 

kórkép, hanem a gyengénlátást kísérő tünet. Megnehezíti az egy pontra történő fixálást, 

elképzelhető, de nem bizonyított, hogy rontja a látásteljesítményt. 

 

A látássérülés kifejezés több, nevelési és rehabilitációs célból eltérő igényű csoportot takar. A 

látássérülés felosztása országonként igen eltérő. A hazai felosztás a látássérülés 3 csoportját 

különbözteti meg: 

1. Vakság: fényérzés nincs. 

2. Aliglátás: a vízus kevesebb 0,1-nél. Három alcsoportot tartalmaz: 

2.1. Fényérzékelés: a vízus nem mérhető. Halló-tapintó típusú ismeretszerzés lehetséges, 

de a közlekedésben-tájékozódásban a fényingerek támpontként való felhasználása 

segítséget nyújt. 

2.2. Nagytárgy-látás: vízus < 0,04. A felső határértéken lévők különleges optikai és/vagy 

elektronikus eszközökkel képesek a vizuális ismeretszerzésre, a síkírás olvasására, 

de sokan közülük Braille-olvasók. Látásukat a mindennapi életben felhasználhatják, 

bár alapvetően a tapintásuk és a hallásuk segíti őket az információszerzésben, 

tanulásban, mindennapi életben. A vizuális illetve az auditív-taktilis ismeretszerzés 
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választása sok tényezőn alapul, függ a környezet támogatásától, az egyéb, például a 

kognitív képességektől, az előzetes tapasztalatoktól, a tanuló teljes személyiségétől.  

2.3. Ujjolvasás: (vízus: 0,04—0,1). Látásuk elegendő a síkírás-olvasás optikai és/vagy 

elektronikus segédeszközökkel történő elsajátításához, de mind az oktatásban, mind 

a rehabilitációban más érzékszerveikre is  támaszkodnak. 

3. Gyengénlátás: a vízus 0,1—0,3 közötti. A látás a vezető érzékelési csatorna, az oktatásban 

és a rehabilitációban is a látás maximális kihasználására kell törekedni, az auditív és taktilis 

információk csak kiegészítő jellegűek.  

 

A látássérült tanulók sajátos nevelési igényei 

 

Vak tanulók 

A vakság alapvetően befolyásolja a mozgásállapotot, tájékozódási és közlekedési funkciókat, a 

mindennapos és a megismerő tevékenységeket. A vak tanulók nevelésének-oktatásának speciális 

feladata a mozgás és tájékozódás fejlesztése, a tapintásra és hallásra épített fogalomalkotás 

feltételeinek megteremtése, a sérülés másodlagos kihatásainak korrekciója, ill. megelőzése. 

Lehetőséget kell teremteni a minél több érzékszervvel történő információszerzésre. A fogalmak 

tapasztalati tartalommal való megtöltése nélkül ismereteik hiányosak maradnak. 

 

Az oktatásban sokféle speciális eszközt és módszert alkalmazunk. A kultúrtechnika speciális 

eszköze a hat pontból álló tapintható Braille-rendszer. A két oszlopban lévő hat pont 

kombinációiból állíthatók elő az egyes betűk. A pontok helyi értékét számmal jelöljük, bal 

oldalon találhatók felülről lefelé haladva az egyes, kettes és hármas pontok, jobb oldalon pedig  

a négyes, ötös és hatos. A magyar Braille-írás jellegzetessége, hogy a nagyszámú fonéma 

jelölésére sok szimmetrikusan elhelyezkedő pontkombinációt tartalmaz (ún. tükörképbetűk, pl. 

a-á, h-j, e-i, é-í, n-ny stb.) és hogy a kétjegyű betűket egy jellel ábrázolja.  

 

A matematikában fontos eszköz a kitapintható abakusz. Ennek használata viszonylag egyszerűen 

elsajátítható, a vak tanulók számára a számolási feladatokban nyújt segítséget. A Braille 

segítségével a matematikai kifejezések lejegyzése is lehetséges, de a gyakorlatban ennek 

használata, visszaolvasása, értelmezése nem könnyű. 

 

A vak tanulók információszerzésében egyre inkább preferált eszköz a számítógép és a digitális 

tananyag. Mostanra a legtöbb tanulónak saját laptop áll a rendelkezésére. A számítógépet 

alapvetően kétféle módon használják a vak emberek: auditv vagy taktilis úton. Számos beszélő, 

más néven képernyőolvasó program elérhető. Ezek jogtiszta használatához segítséget kérhetnek 
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a tanulók és a pedagógusok az „Informatika a Látássérültekért” Alapítványtól. A számítógéphez 

Braille kijelző készülék csatlakoztatható. Ezzel valódi olvasás valósul meg.   Természetesen az 

írás a gép billentyűzetének a segítségével valósul meg. A számítógép a pedagógusok munkáját 

is megkönnyíti. A tanuló munkája a képernyőn nyomon követhető, kinyomtatva értékelhető, így 

a pontírást nem ismerő tanárok is megfelelő információt kapnak, illetve segítséget nyújthatnak a 

vak diákoknak. 

 

A tanuló tájékozódási képességének fejlesztését az erre a feladatra speciálisan kiképzett mozgás-

tájékozódás trénerek végzik. Azonban minden vak embernek szüksége van bizonyos 

helyzetekben látó kísérőre. A segítségadás módja igen fontos, néhány alapvető technikát érdemes 

a látó személynek elsajátítania, hogy a balesetek még kísérés esetén is megelőzhetők legyenek: 

 

- mielőtt a látó személy a tanulónak segítene, mondja meg a nevét, kérdezze meg, hogy 

valóban szüksége van-e segítségre, hova szeretne eljutni;  

- kérje meg a tanulót, hogy karoljon belé, vagy fogja meg könyökét 

- a kísérő egy lépéssel előbb haladjon a fiatal előtt, így mozdulataival is előre jelezheti az 

iránybeli változást, sose tolja maga előtt a vak személyt; 

- a kísérő szóban is jelezze a felmerülő akadályokat (lépcső, járdaszegély, küszöb, padok, 

székek, stb.), ezek előtt egy pillanatra álljon meg; 

- olyan akadály közeledtével, ahol egymás mellett nem férnének el, a kísérő könyökének 

hátramozgatásával irányítsa a tanulót a háta mögé; 

- ülőhelyre kísérés esetén a látó személy vezesse a vak tanuló kezét az ülés támlájára, ez 

elegendő segítség, ne nyomja le a személyt a székre;  

 

A szakiskolába újonnan érkező vak diáknak időre és látó segítségre van ahhoz szüksége, hogy 

megismerje a teret. Érdemes megmutatni, hogy hol találhatóak a különböző szaktantermek, a 

mosdó, vagy az étkező, ezek megtalálásához egyrészt meg kell nevezni az irányokat és a 

távolságot (pl. „10 méter után kell balra fordulnod, hogy a tanáriba eljuss”.). Másrészt 

támpontokat kell adni, melyek lehetnek akár a padló egyenetlenségei, vagy jellegzetes szagok 

(pl. étterem) és hangok (italautomata zúgása).  

 

A vak tanulók számára is nagyon fontos a rendszeres testmozgás, a testnevelés órán való aktív 

részvétel és a különböző sportágak gyakorlása. Utóbbiak közül néhány példa, melyek kisebb 

módosítással vak diákok számára is végezhetőek: síkfutás (látó kísérővel, vagy hangirányítással); 

úszás; tandemkerékpározás; fitnesz; testépítés; túrázás.  
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A vizuális kultúra a vak tanulók számára nem hozzáférhető, a domborítás eljárását inkább a 

térképek, folyamatábrák, műszaki rajzok és algoritmusok tapinthatóvá tételében célszerű 

alkalmazni. Többféle domborító készüléket és eljárást alkalmazhatunk, akár a 

műanyagleszívásos, akár a habosító technikát.    

 

Aliglátó és gyengénlátó tanulók 

 

Az aliglátó és gyengénlátó gyermekek csoportja igen heterogén. A különböző látási funkciók 

sérülése eltérő mértékű. Ez a fejlődést különböző területeken és mértékben befolyásolja. Emellett 

a gyengénlátás nem minden esetben jelentkezik önmagában. Gyakori a pre- és perinatális sérülés, 

koraszülöttség, oxigénhiány. Időnként nehezen beazonosítható, hogy a tanuló 

képességstruktúrájában mit tekinthetünk oknak vagy okozatnak, másodlagos következménynek. 

 

A kötelező tanórákon túl a tanulók számára habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások 

szervezésére, terápiás, felzárkóztató célú fejlesztésre van lehetőség. Ezeken a foglalkozásokon 

kaphat helyet a látásnevelés. A legcsekélyebb látásmaradvány segítségével is fontos információk 

nyerhetők a környezetről. A gyengénlátás gyermekkori fejlődésre gyakorolt hatásai leginkább a 

mozgás-koordináció, ezen belül, a nagymozgás-látás összerendezése és a szem-kéz koordináció 

terén jelentkeznek.  Ezek sérülés-specifikus fejlesztése, valamint a látásnevelés speciális 

nevelési-oktatási feladatokat, módszereket és eszközöket igényelnek. A gyengénlátás, aliglátás 

elsősorban a vizuális megismerő tevékenység kialakulására hat, de befolyásolja az analizálás-

szintetizálás, a képzelet, az absztrahálás, a fogalomalkotás képességét is.   

A képességfejlesztés időszaka nem zárul le az általános iskola befejezésével. A tanulók számára 

a szakiskolákban végzett tevékenységek is fejlesztő hatásúak képességstruktúrájukra és 

személyiségük alakulására egyaránt. Látássérülésük miatt gyakran önértékelési problémák 

jelentkeznek, amelyek jelentősen csökkenhetnek, ha kompetensnek érezhetik magukat 

tevékenységeik során. Ehhez egyénre szabott módszerekre, és a szükséges segédeszközökre van 

szükségük. 

 

A nevelésben-oktatásban használt segédeszközök többsége abban segíti a tanulót, hogy a 

gyengén érzékelhető, töredékes vizuális információkat felerősítse vagy egyéb érzékelési 

módokkal kiegészítse. Leggyakrabban használt segédeszközök a szemüvegek, 

távcsőszemüvegek, filteres szemüvegek, nagyítók, távcsövek és az elektronikus olvasó 

készülékek. Utóbbi eszközök másik neve az olvasó TV, amely lehet telepített és hordozható. 

Mindkét típusnak előnye, hogy nem csak a szöveg, vagy ábra mérete növelhető velük (akár 80-

szorosra is), hanem állítható a kontraszt, a színválasztás és a fényerő is. A megfelelő eszköz 

kiválasztása sokszor hosszabb folyamat, mert sok tényező befolyásolja a beválást. Csak akkor 
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érdemes segédeszközt alkalmazni, ha a több haszonnal jár, mint amennyi gondot a használata 

okoz. A serdülőkorú fiatalok gyakran elutasítják az eszközhasználatot, akár még a szemüveget 

is, a kortárscsoport véleménye miatt. 

 

A gyengénlátó tanulók olvasási tempója általában lassabb az átlagosnál, amit az olvasandó 

szöveg minősége nagyban befolyásol. A szövegnek megfelelő betűtípussal, mérettel és 

kontraszttal kell rendelkeznie. Az átlagos megfelelő betűnagyság a 14-es, vagy 16-os. 

Természetesen, ha a tanuló nagyítót, távcsőszemüveget, vagy elektronikus olvasókészüléket 

használ, akkor a méret lehet kisebb is. A legjobban olvasható betűtípus a Tahoma, vagy Arial (a 

talpas betűk és a dőlt betűk sokkal nehezebben olvashatóak). Befolyásoló tényező a szöveg 

tömörsége. Ezt a sortávolság beállításával oldhatjuk meg. A fényviszonyok nagyon fontosak 

minden közellátást igénylő munkánál. A fényérzékeny (fotofóbiás) gyermekek kivételével kb. 

25.000 Kandelára (régebbi mértékegység szerint 1000 Luxra) van szükségük az olvasáshoz, 

íráshoz. Ez két-háromszorosa az átlagos iskolai vagy munkahelyi megvilágításnak. Ha a 

körülmények megkövetelik, egyéni megvilágítással biztosítható a szükséges fénymennyiség. A 

fényforrás beállításánál fontos szempont, hogy ne okozzon csillogást, káprázást, illetve, hogy ne 

melegítsen, mert a tanuló ezt általában a szeméhez nagyon közel alkalmazza. Praktikus a 

flexibilis lámpa, amelyet a tanuló a saját igényeinek megfelelően állíthat be. 

 

Ugyanilyen fontos szempont a szöveg közelítése a szemhez. A gyengénlátó, aliglátó tanuló szinte 

minden esetben közelről néz. Ha folyamatosan görnyednie kell, az másodlagos 

gerincbetegséghez vezethet. A gerincoszlop egészségének megtartására szolgál a minden 

gyengénlátó, vizuális úton tanuló aliglátó tanuló számára elengedhetetlen emelhető lapú asztal, 

amely lehetővé teszi a több fokozatba állítást a különböző tevékenységeknél. Az ezzel végzett 

tevékenységeket megkönnyíti a csúszásgátló fólia, amely nem engedi leesni a taneszközöket. 

 

Sok gyengénlátó tanuló használ speciális, nagyobb vonalközű, erősebb vonalozású, vastagabb 

lapú írófüzeteket, amit külön számukra gyártanak. Ezekhez határozott nyomot hagyó 

íróeszközök valók. Rajzoláshoz, szerkesztéshez is erőteljes nyomot hagyó ceruzák, 2B jelzésű, 

puha grafitok alkalmasak. Ezek azonban nem különlegesek, mindenki számára beszerezhetők. 

Külön gyengénlátóknak tervezett, gyárilag előállított szemléltető eszközök hazánkban 

nincsenek. Az általános eszközöket ők is tudják használni, ha közelről megnézhetik, de 

adaptálhatók számukra némi átalakítással, színezéssel, kontúrozással. 

 

A gyengénlátó tanulók számára az infokommunikációs eszközök használata hasonlóan 

nélkülözhetetlen, mint a vak diákok esetében. Különösen fontos a tízujjas gépelés használata, a 

szövegszerkesztés rutinszintű elsajátítása, a képernyőnagyító speciális programok ismerete. A 
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látássérült tanulók esetében gyakori szem-kéz koordinációs zavar az oka a grafomotoros 

képességek gyengeségének. A kézírás kiváltható számítógéppel, segítségével jól olvasható, 

esztétikus, számukra is követhető írásmunkákat készítenek. 

 

 

Tanulásszervezési és értékelési javaslatok 

 

A látássérült tanuló számára nem a tanulásszervezési formák, hanem az azokban alkalmazott 

tevékenységek jelentik a nehézséget. Bármilyen forma keretében a beszélgetés, a verbális 

gondolkodási feladatok megoldása terén az ép látásúakkal teljesen egyforma esélyekkel 

rendelkezik. Minél több a látást, a pontos vizuális megkülönböztetést, írást és olvasást igénylő 

tevékenység, annál több hátrányt okoz a látássérülés. Támaszkodhatunk auditív figyelmükre, 

memóriájukra. Ezeknek a képességeknek a fejlesztésére érdemes fokozott figyelmet fordítani.  

 

Ha ezekre a nehezített tevékenységekre szűkítjük le nézőpontunkat (a valóságban inkább a 

vegyes tevékenység a jellemző), kétségtelenül a frontális munka az, amelyben a látássérült diák 

legnehezebben tud egyenrangú félként részt venni. A szemléltetés tárgyát rosszabbul, vagy 

egyáltalán nem látja. A munkatempóját számos tényező fékezheti, a feladatvégzésében a 

technikai elemek lekötik energiáinak egy részét. Nem tud társai tempójával lépést tartani, 

kapkod, nem képes munkáját elég megfontoltan, ellenőrizve elvégezni. 

 

Ha a pedagógus arra törekszik, hogy ezeket elkerülje, differenciált feladatokat kell adni számára. 

Bizonyos feladattípusok esetében elegendő lehet némileg kevesebb gyakorlás. Máskor eltérő 

módszerekre, eszközökre lehet szükség. Az egyénre szabott követelmények ösztönöző hatásúak 

az ismeretszerzésben. 

 

 

A látássérült tanulók képesek kooperatív tanulási technikák használatára. A csoportmunka 

gyakran előnyösebb a számukra, mert kisebb a kapcsolattartás tere és a tanuló közelebb van a 

vizuális információkhoz. A kisebb térben sokkal könnyebben megnézheti közelről, vagy 

megtapogathatja a szemléltetési eszközt, vagy munkadarabot. A csoportmunka arra is kiváló 

alkalmat nyújt, hogy az egyes feladatokat a tanulók képességei alapján, differenciáltan ossza ki 

a pedagógus. Így a pontos látást igénylő feladatok helyett lehetőség van olyat választani, melyben 

a látássérült tanuló használhatja ép érzékszerveit, egyéb képességeit.  

A társak közötti együttműködést akadályozhatja, hogy a metakommunikatív jelzések egy részét 

a látássérült tanuló nem érzékeli, az arcmimikát, gesztusokat és a szemkontaktust nem látja. Ezért 

felerősödik a verbális kommunikáció jelentősége. 
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Az önálló munkavégzést megkönnyíti, ha a differenciált feladatvégzés során a látássérült diák 

számára a pedagógusok biztosítják a tananyag sokirányú megismerését, és elegendő gyakorlási 

lehetőséget. Számolni kell azzal, hogy a tanuló nem kér mindig segítséget, amikor arra szüksége 

lenne. A tanárok fontos feladata, hogy figyelemmel kísérjék a tanulók munkáját, nyújtsanak 

segítséget az esetleges elakadások során, de adjanak lehetőséget az önálló ismeretszerzésre, saját 

problémamegoldásra is. 

 

A látássérült tanuló értékelésénél sok esetben a pedagógusok automatikusan a szóbeli feleletet 

preferálják, holott a látássérült tanuló is képes lehet az írásbeli produktum elkészítésére, ha a 

megfelelő eszköz rendelkezésre áll (pontírógép, de ma már sokkal inkább képernyőolvasó, vagy 

nagyítóprogrammal ellátott számítógép, elektronikus olvasóeszköz, stb.) és ha a feladatlap nem 

tartalmaz olyan feladatokat, melyek vizualitást igényelnek (pl. fogalmak összekötése, 

ábrázoláson, képfelismerésen alapuló feladatok). De gyengénlátó diákok esetében ezek sem 

jelentenek problémát, ha a szükséges adaptáció megtörténik: nagyítás, nagyobb sortávolság, 

összekötés helyett számozás használata. 

 

A látássérült tanulónak az írásbeli értékelés esetében gyakran többletidőre lehet szüksége, ami 

részben az eszközhasználatból fakad, részben a pontírásos, vagy nagyított szöveg olvasási 

sebességének növekedésével magyarázható. Erre a törvény lehetőséget nyújt a felvételi vagy az 

érettségi vizsgák letétele során is. Ennek ismeretében pedagógus által összeállított értékelő 

feladatlap készítése során javasolható a mennyiségi differenciálás. Az egyes feladattípusokból 

kevesebbet végezzen a tanuló, úgy, hogy közben minden fontos ismeretéről számot adhasson. 

 

Az érintett tanuló megismerése, a vele való egyeztetés nélkül nem célszerű az értékelés során 

használt eszközt meghatározni, hiszen lehetnek olyan egyéb szempontok, amelyeket tekintetbe 

kell venni (pl. gyengébb beszédkészség, vagy nehezen olvasható kézírás).  

 

A szakértői vélemény 

 

A látássérült tanulók tanulmányi idejük alatt és beiskolázásuk során a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye több alkalommal vizsgálja, és minden esetben szakértői véleménnyel látja el. Ez 

a dokumentum fontos, a gyakorlatban használható információkat ír le. A személyes és orvosi 

adatok mellett tartalmazza a funkcionális látásvizsgálat eredményét, illetve az erre épülő 

pedagógiai szükségleteket, javaslatokat. 

A Látásvizsgáló szakemberei gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatokat is végeznek. 
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Gyakran mérnek intelligencia hányadost (IQ). Napjainkban leggyakrabban a WISC-IV tesztet 

használják. Nem csupán egy számértéket jelölnek, hanem részletezik a szubtesztek eredményét, 

illetve azt, hogy ennek mik lehetnek a pedagógiai következményei. 

A szakértői vélemény a befogadó intézmény pedagógusai számára javaslatokat, tanácsokat tesz 

például a tanulónak az osztályban történő elhelyezése, a használható taneszközök, feladatlapok, 

eltérő módszerek, felmenések tekintetében. Feltünteti, hogy ezekhez a változtatásokhoz milyen 

törvények és jogszabályok biztosítanak lehetőséget. Kijelöli a tanuló számára a megfelelő 

közoktatási intézményt, és tartalmazza a kötelező felülvizsgálat időpontját. 

A látássérült fiatal fogadása előtt érdemes a dokumentumot alaposan tanulmányozni. 

 

 

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények 

 

A szakértői véleményt a Látásvizsgáló elküldi a szülőknek, a befogadó oktatási intézményeknek, 

valamint a megfelelő szakirányú egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek is. 

Esetünkben ez a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona, illetve a 

Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, és 

Kollégiuma. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények feladata az integráltan, 

azaz nem speciális intézményben nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

sérülés-specifikus megsegítése, valamint a befogadó intézmények pedagógusaiknak támogatása 

tanácsadással, felvilágosító programok szervezésével. Ezt a munkát integrációt segítő utazó 

gyógypedagógusok végzik. A gyógypedagógusok készséggel állnak az integráló iskolák, tanárok 

rendelkezésére, céljuk, hogy minden látássérült tanuló esetében megvalósuljon az inklúzió, a 

valódi, sikeres és hatékony befogadás. 

 

XIII. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 
9. évfolyam 

heti óraszám 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1137,5 
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8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11074-12 

Növényismeret és 

kezelés 

Növényismeret és -

kezelés 
3,5  

70 

3  

Növényismeret és -

kezelés gyakorlat 
 7,5  5 

11075-12 

Virágkötészet 

Virágkötészet 3  4  

Virágkötészet 

gyakorlat 
 7  9 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 14,5 7  14 

Összes heti/ögy óraszám 21   70 21  

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 gyakorlatiképzésre 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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11074-12 

Növényismeret és-

kezelés 

Növényismeret és -kezelés 126   105  231 

Növénytani alapismeretek 30     30 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 
20     20 

Egy- és kétnyári 

dísznövények 
20     20 

Évelő dísznövények 

 
20     20 

Lombhullató díszfák és 

díszcserjék 
18     18 

Örökzöld díszfák és 

díszcserjék 
18     18 

Növényházi 

levéldísznövények 
   50  50 

Növényházi virágos 

dísznövények 
   55  55 

Növényismeret és –kezelés 

gyakorlat 
 270   175 445 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 
 55    55 

Cserepes és vágott növények 

kezelése 
 40    40 

Egy- és kétnyári 

dísznövények  
 40    40 

Évelő dísznövények 

 
 45    45 

Lombhullató díszfák és 

díszcserjék 
 50    50 

Örökzöld díszfák és 

díszcserjék 
 40    40 
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Növényházi 

levéldísznövények 
    85 85 

Növényházi virágos 

dísznövények 
    90 90 

11075-12 

Virágkötészet 

Virágkötészet 108   140  248 

A virágkötészet fogalma, 

története 
5     5 

Virágkezelések 10     10 

Anyagok, eszközök 20     20 

A virágkötészet törvényei 30     30 

Virágkötészeti stílusok 10     10 

Tűzött virágdíszek 15     15 

Csokrok 18     18 

Koszorúk    24  24 

Díszítő csomagolások    18  18 

Haj- és ruhadíszek    18  18 

Növény-összeültetések    20  20 

Száraz és selyem virágdíszek    20  20 

Virágdíszek összerendezése    40  40 

Virágkötészet gyakorlat  252   315 567 

Virágkezelések elvégzése  52    52 

Anyagok, eszközök ismerete, 

használata 
 46    46 

Színek és formák gyakorlati 

alkalmazása 
 60    60 

Virágkötészeti stílusok 

alkalmazása 
 24    24 

Tűzött virágdíszek készítése  70    70 

Csokrok készítése     60 60 

Koszorúk készítése     60 60 

Díszítő csomagolások 

készítése 
    25 25 

Haj- és ruhadíszek készítése     35 35 

Növény-összeültetések 

készítése 
    35 35 

Száraz és selyem virágdíszek     45 45 
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készítése 

Virágdíszek összerendezése     55 55 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 234  522  245 490 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756  70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 479/ 30,7% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1082/ 69,3% 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.”  
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A  

11074-12 azonosító számú 

 

Növényismeret és –kezelés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11074-12 azonosító számú, Növényismeret és –kezelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11074-12  

Növényismeret és –kezelés 

Növényismeret és-kezelés Növényismeret és –kezelés gyakorlat 
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FELADATOK 

Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, 

vízberakás, speciális kezelések) 
X X      X X X       

Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)        X X X     X X 

Előkészíti a virágokat, a növényeket, a növényi részeket és a kellékeket 

virágkötészeti felhasználásra 
        X X X X X X X X 

Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban  X X X X X X X X      X X 

Szaktanácsot ad a növény elhelyezésre, ápolásra vonatkozóan  X X X X X X X X      X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai X X     X X X X       
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Cserepes növények gondozása       X X X X     X X 

Kellékek előkészítése virágkötészeti felhasználásra   X X X X     X X X X   

A növények morfológiai tulajdonságai X                

A növények fiziológiai tulajdonságai X                

Dísznövények felismerése   X X X X X X   X X X X X X 

A vágott virágok, vágott zöldek, növények és növényi részek 

felhasználási lehetőségei 
  X X X X X X   X X X X X X 

Élettani betegségek, kór- és kárképek felismerése, kezelése a virágüzleti 

körülményekhez képest 
X X       X        

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése X X X X X X X X         

Köznyelvi beszédkészség X X X X X X X X         

Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata         X X       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás         X X       

Szorgalom, igyekezet X X X X X X X X X X X X X X X X 

Kézügyesség         X X X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség X X X X X X X X         

Segítőkészség         X X X X X X X X 

Hatékony kérdezés készsége X X X X X X X X         

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

A környezet tisztán tartása         X X X X X X X X 

Körültekintés, elővigyázatosság         X X       
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Problémamegoldás, hibaelhárítás         X X       
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2. Növényismeret és –kezelés tantárgy 231 óra/231 óra 

 

4.7.A tantárgy tanításának célja 

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, ezért 

ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. 

A növénytani alapismeretek témakör a növények külső és belső tulajdonságaival, 

életfolyamataival foglalkozik. Az élő növény tulajdonságainak és az élettani folyamatoknak az 

ismerete az elkészített alkotások esztétikai értéke és a növények eltarthatósága miatt fontos. 

A dísznövény termesztési témakörök tartalmazzák a dísznövények termesztésével és 

felhasználásával foglalkozó ismereteket. A növények tulajdonságainak (név, szaporítási mód, 

környezeti és kezelési igények, felhasználási lehetőségek) ismerete alapvető a virágkötészeti 

tevékenység szakszerű elvégzéséhez.  

 

4.8.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A növénytani alapismeretek témakör kapcsolódik a biológiai tanulmányokhoz. A dísznövényeket 

a virágkötészet használja fel, így szoros kapcsolat van a két szakmai tantárgy között. A 

virágkezelések közös témakör, mindkét tantárgyban fontos témakör, csak más hangsúllyal és 

részletezésben. 

 

4.9.Témakörök  

 

4.9.1. Növénytani alapismeretek     30 óra/231 óra 

Növények külső és belső alaktan 

A növény fő részei: a gyökér, a szár, a levél, a virág, a termés, és felhasználásuk a 

virágkötészetben 

A növények alaktana (a levelek, virágok formája, színe, összetettsége, a termések típusa)  

A belső felépítés alapfogalmai (sejtek, szövetek, szervek) 

A növények életjelenségei 

A növények növekedése, fejlődése (mag, gyökér, szár, levél, virág, termés) 

A növények felépítő és lebontó folyamatai, szaporodás, mozgás 

Kertészeti szaporítási módok 

Növényrendszertan 

A növénycsoportok (mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) jellemzői 

A fontosabb dísznövénycsoportok jellemzői 

A növény és a környezet kapcsolata 

A növények kapcsolata más növényekkel, állatokkal és az emberrel 

A kapcsolatok pozitív és negatív hatásai 

A növények alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz 
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A növények fontosabb kórokozói és kártevői 

A honos védett növények védettségének fontossága 

A védett növények felhasználásának korlátai 

 

4.9.2. Dísznövény termesztési alapismeretek   20 óra/231 óra 

A dísznövénytermesztés környezeti tényezői 

A növények igényeinek megfelelő környezeti tényezők (hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, 

talaj) biztosítása a dísznövénytermesztésben, figyelembe vétele az eladás, felhasználás során 

A dísznövény termesztés tárgyi feltételei 

A dísznövénytermesztéshez szükséges építészeti és műszaki berendezések (pl. növényház, 

öntözőberendezés), anyagok (pl. termesztő-edények, talajkeverékek) és eszközök (pl. 

kéziszerszámok, erő- és munkagépek) 

Növények szaporítása, nevelése, ápolása, kezelése 

A dísznövények termesztése: a növények ivaros vagy ivartalan szaporítása, a fejlődő 

növények nevelése és ápolása (pl. öntözés, tápoldatozás, növényvédelem). 

A cserepes növények gondozásának és a vágott virágok kezelésének szerepe a megtermelt 

dísznövények minél hosszabb ideig történő eladhatóságának, virágkötészeti célra történő 

felhasználhatóságának biztosításában 

 

4.9.3. Egy- és kétnyári dísznövények    20 óra/231 óra 

Az egy- és kétnyári növények ismertetése (jellemzés, termesztés, ápolás, kezelés, 

felhasználás) 

A palánták kezelési szabályai 

 

4.9.4. Évelő dísznövények      20 óra/231 óra 

Az évelő vágott virágok ismertetése (jellemzés, termesztés, ápolás, kezelés, felhasználás), 

előnyei, alkalmazásuk lehetőségei 

 

4.9.5. Lombhullató díszfák és díszcserjék    18óra/231 óra 

A lombhullató díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag ismertetése (fás szárrészek, 

virágzó és terméses hajtások), felhasználási lehetőségei 

 

4.9.6. Örökzöld díszfák és díszcserjék    18 óra/231óra 

A fenyő és örökzöld lomblevelű hajtások, termések, tobozok ismertetése, felhasználása a 

virágkötészetben, különösen a kegyeleti és a karácsonyi díszekben 

 

4.9.7. Növényházi levéldísznövények    50 óra/231 óra 

A változatos formájú, színes vagy tarka levelű dísznövények ismertetése, felhasználása a 
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belső és külső terekben 

Virágtartókon, bútorokon, ablakpárkányon, télikertben történő elhelyezésük 

A szoliter méretű növények, pálmák, az ámpolnanövények, a broméliák díszítő szerepe a 

különböző terekben 

A levéldísznövények alkalmazása növény-összeültetésben 

 

 

4.9.8. Növényházi virágos dísznövények    55 óra/231 óra 

A cserepes virágzó dísznövények ismertetése, felhasználása ajándékozási célra, lakásdíszként 

Virágzás után többnyire elvesztik díszítő értéküket, ezért alkalmi díszeknek tekinthetők 

 

4.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, laboratórium, demonstrációs terem 

 

4.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

 

4.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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E
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r
e
t pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos verseny/játék  x  - 

 

 

4.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  

 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 377 

 

5. Növényismeret és –kezelés gyakorlat tantárgy   445 óra/445 óra 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, ezért 

ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. A biztos növényfelismerés alapvető 

elvárás egy virágkötővel szemben. A növényismeret elsajátítására a szakmai gyakorlatok a 

legalkalmasabbak. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A dísznövényeket a virágkötészet használja fel, így szoros kapcsolat van a két szakmai tantárgy 

között. A virágkezelések közös témakör, mindkét tantárgyban fontos témakör, csak más 

hangsúllyal és részletezésben. 

 

5.3.Témakörök  

 

5.3.1. Dísznövény termesztési alapismeretek   55 óra/445 óra 

Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái 

A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető termesztési 

munkafolyamatok elvégzése 

 

5.3.2. Cserepes és vágott növények kezelése   40 óra/445óra 

A virágüzletbe érkező cserepes növények, vágott virágok és zöldek frissen tartásának, 

eladhatóságuk megőrzésének módjai 

Átvétel, öntözés, növényvédelem, tisztítás, tárolás stb. módjai, anyagai, eszközei 

 

5.3.3. Egy- és kétnyári dísznövények    40 óra/445óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az egy- és kétnyári palánták forgalmazásának jellemző időszakai, felhasználási céljai 

 

5.3.4. Évelő dísznövények      45 óra/445óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az évelő vágott virágok választéka évszakonként 

 

5.3.5. Lombhullató díszfák és díszcserjék    50 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A tavasszal virágzó cserjék virágzó hajtásainak felhasználása a tavaszi (Húsvéti) 

készítményekben, nyáron a szabadföldi rózsa felhasználása csokrok készítéséhez 

Ősszel a színes, húsos termések felhasználása a mindszenti koszorúkban, virágdíszekben 
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A száraz termések felhasználása szárazkötészeti díszek anyagaiként 

 

5.3.6. Örökzöld díszfák és díszcserjék    40 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az örökzöld díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag felhasználása a 

virágkötészetben, tartós díszek készítésére 

 

5.3.7. Növényházi levéldísznövények    85 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A cserepes levéldísznövények szerepe a lakások, középületi helyiségek belső terének 

kialakításában 

A trópusi területekről származó levéldísznövények szaporításának és nevelésének helyszíne 

a növényház 

 

5.3.8. Növényházi virágos dísznövények    90 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A cserepes virágzók alkalmi díszek, többségük napjainkban szinte egész évben kapható 

A jellegzetes tavaszi virágok (pl. tulipán, jácint, nárcisz) és az őszi-téli ünnepekhez kötődő 

virágok (krizantém, mikulásvirág, ciklámen) 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem, gyakorlóterem, virágüzlet, tankert, külső helyszín, 

természeti környezet 

 

5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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  - 
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1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció x   - 

1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
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n
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s 
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása    x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Növénykezelési szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 
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4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

4.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással  
x   - 

4.5. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x   - 

4.6. Munkanapló vezetése 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  

11075-12 azonosító számú 

 

Virágkötészet 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11075-12 azonosító számú, Virágkötészet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása 

során fejlesztendő kompetenciák 

11075-12 

Virágkötészet 
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FELADATOK 

Különböző stílusú csokrokat készít X X X X X  X     X  X X X X  X     X  

Különböző stílusú tűzött virágdíszeket készít X X X X X X      X  X X X X X      X  

Különböző stílusú koszorúkat készít X X X X X   X    X  X X X X   X    X  

Alkalmi virágdíszeket készít X X X X X X X X X X  X  X X X X X X X X X  X  

Virágdíszítési feladatokat végez  X X X X        X X X X X      X  X 

Virágkötészeti termék csomagolási feladatait végzi   X X X    X     X X X X    X     

Növény-összeültetéseket végez   X X X      X   X X X X      X   

SZAKMAI ISMERETEK 

Különböző stílusú csokrok készítésének technikái, szabályai  X X X X  X       X X X X  X     X  

Különböző stílusú tűzött virágdíszek készítésének technikái, 

szabályai 
 X X X X X        X X X X X      X  
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Különböző stílusú koszorúk készítésének technikái, 

szabályai 
X X X X X   X      X X X X   X    X  

Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai  X X X X X X X X X    X X X X X X X    X  

Virág és ajándék díszítések készítésének technikái, szabályai         X X    X X X X    X X  X  

Csomagolási technikák         X     X X X X    X     

Növény-összeültetések készítésének technikái, szabályai, 

módjai 
          X   X X X X      X   

Vonalak, formák, felületek    X            X          

Formai törvények    X            X          

Színtörvények    X            X          

Biológiai törvények    X            X          

Virágkötészet stílusai, irányzatai     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             

Mennyiségérzék              X X X X X X X X X X X X 

Kézírás                    X      

Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használat              X X X X X X X X X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség               X   X X X X X X X X 

Kézügyesség               X X X X X X X X X X X 

Térlátás                X X        X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség                         X 
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Határozottság               X           

Irányíthatóság                         X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Intenzív munkavégzés                  X X X X X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés                X X X X X X X X X X 

A környezet tisztán tartása               X   X X X X X X X X 

 



 

 

6. Virágkötészet tantárgy  248 óra/248 óra 

6.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanulásával a tanulók sajátítsák el a virágkötészeti munkák elkészítéséhez szükséges 

ismereteket, fejlődjön szín- és formaérzékük. 

A tantárgy célja a tanulók ízlésének formálása, esztétikai nevelése, kézügyességének fejlesztése 

mellett alkotó fantáziájának kibontakoztatása. 

Értsenek a tanulók a megtermelt növényanyag virágkötészeti felhasználásához, csokrok, 

virágtálak, koszorúk készítéséhez, termek, asztalok és ajándéktárgyak díszítéséhez, a virágok 

értékesítéséhez. 

 

6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a növények ismeretéhez, mert belőlük készíti a virágdíszeket. 

A formai és színtörvények megtanulását segíti a rajz alapismereteinek elsajátítása, valamint a 

fizikai színtan ismerete. A virágkötészet története témakör az egyetemes világtörténelemhez és 

a művészettörténethez kapcsolódik. A virágkezelésekhez szükség van a növények élettanának 

megismerésére. 

 

6.3.Témakörök 

 

6.3.1. A virágkötészet fogalma, története 5 óra/248 óra 

A virágkötészet növényekből és segédanyagokból virágdíszeket állít elő 

Feladata az ünnepi események, belső és külső terek díszítése, hangulatossá tétele 

Kézműves és művészi szinten művelhető 

Ki lehet virágkötő mester? 

A virágkötészet hazai és nemzetközi szervezetei, érdekvédelmi képviseletei, kamarák és 

szakmai egyesület 

Nagykereskedések, virágpiacok 

Virágkötészeti szakmai sajtó, szakkönyvek, szakkiadók 

Virágkötészet hazánkban és a nagyvilágban (kiállítások, versenyek, weboldalak) 

A virágkötészet fejlődése az ókortól napjainkig, kiemelten a magyarországi virágkötészeti 

kultúra utóbbi 120 éves időszakára 

 

6.3.2. Virágkezelések 10 óra/248 óra 

Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, tartósítás, 

tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, szár 

bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok kicsípése, 

gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények ápolása: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem, 

levéltisztítás, átültetés 
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6.3.3. Anyagok, eszközök 20 óra/248 óra 

Az ipari alap- és segédanyagok segítik a virágdíszek technikai kivitelezését, a kellékek díszítő 

hatással is rendelkeznek 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, zsinórok, gyertyák, 

ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítő 

anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötöző anyagok 

(kötöző szalagok, takarószalagok, drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, kéziszerszámok, 

ragasztópisztoly) gépek (koszorúkötő, szárpucoló, tobozdrótozó, stb.) jellemzői, 

felhasználási lehetőségeik a virágkötészetben 

Természetes alapanyagok, növényi részek felhasználása a virágkötészetben 

A természetből begyűjthető növényi részek (moha - engedéllyel, zuzmó, hajtások, termések, 

tobozok) kiegészítik a dísznövények választékát 

Jellemzésük, beszerzési lehetőségeik, tárolásuk, felhasználásuk 

A belőlük készült virágkötészeti alapok 

Természetvédelem alatt álló növények felhasználási korlátai 

 

6.3.4. A virágkötészet törvényei 30 óra/248 óra 

Formai, szín- és biológiai törvények 

A virágkötészet törvényszerűségeinek alapos megismerése teszi lehetővé, hogy az elkészült 

virágdíszek esztétikusak legyenek, megfeleljenek a közízlés kívánalmainak 

Alapformák, karakterformák, mozgásformák, vonalak, felületek 

Arányosság (aranymetszés), szimmetria, aszimmetria, súlypont, ritmus, kontraszt, harmónia 

Alapszínek, színárnyalatok, tónusok, hideg-meleg színek, színharmóniák, színkontrasztok 

Színek jellemzése: optikai megjelenés, pszichológiai hatás 

Formai és szám szimbólumok 

Biológiai törvényszerűségek 

 

6.3.5. Virágkötészeti stílusok 10 óra/248 óra 

A virágkötészeti stílusok jellemzői 

A különböző virágkötészeti stílusokban készített virágdíszek jellegzetes sajátosságokkal 

rendelkeznek 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok 

Új törekvések, irányzatok a virágkötészetben 

A japán virágkötészet jellemzői, hatása az európai modern virágkötészetre, a stílusok 
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kialakulására 

 

6.3.6. Tűzött virágdíszek 15 óra/248 óra 

Rögzítő anyag (tűzőhab) segítségével tűzött virágdíszek készítése vázákba, tálakba és 

kosarakba 

A tűzött virágdíszek alkalmazási lehetőségei, készítésének törvényszerűségei 

A tűzött virágdíszek csoportosítása virágtartó (vázadísz, virágtál, virágkosár), nézőpont 

(körkörös, egyoldalas), formai törvényszerűségek (szimmetrikus, aszimmetrikus), az 

elrendezés iránya (vízszintes, függőleges), stílus (dekoratív, vonalas-grafikus, vegetatív, 

paralel) szerint 

A tűzött virágdíszek elkészítése: a virágtartó kiválasztása, előkészítése, a rögzítő anyag 

elhelyezése, a növényanyag betűzése, kellékezés 

 

6.3.7. Csokrok 18 óra/248 óra 

A csokrok, mint a virágüzleti forgalom legnagyobb részét kitevő virágdíszek 

A különböző alkalmakra, különböző formákban és stílusokban készült csokrok 

jellegzetességei 

Történelmi csokrok, csokorformák (körkörös, egyoldalú), alkalmi csokrok (ajándék, esküvői, 

kegyeleti), stíluscsokrok (dekoratív, vonalas-grafikus, vegetatív, paralel), vázacsokrok 

Esküvői csokrok jellemzői, készítési technikái, jellegzetes növényanyagai és díszítő kellékei 

Kegyeleti csokrok jellemzői, készítési technikái, jellegzetes növényanyagai és díszítő 

kellékei 

 

6.3.8. Koszorúk 24 óra/248 óra 

A koszorúk készítésének célja (kegyeleti és díszítési cél) 

A koszorú váza, a felhasznált növényanyag, a technika és az alkalom szerinti csoportosítás 

A koszorúk csoportosítása koszorúalap (vázas és tömör alapú), technika (kötött, tűzött, 

ragasztott, vegyes), felhasználás (kegyeleti, díszítő), stílus (dekoratív, vonalas-grafikus, 

vegetatív, paralel) szerint 

Kegyeleti (temetési, mindenszenteki, megemlékezési) koszorúk jellemzői, növényanyagai és 

díszítő kellékei 

Díszkoszorúk, füzérek, girlandok, fesztonok jellemzői, növényanyagai és díszítő kellékei 

A koszorúkészítés törvényszerűségei: arányosság, egyéb formai törvények, színhatások 

 

6.3.9. Díszítő csomagolások 18 óra/248 óra 

Csokrok csomagolása 

A csomagolás anyagai, díszcsomagolás készítésének törvényszerűségei 

Cserepes növények csomagolása 
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A csomagolás anyagai, készítésének törvényszerűségei 

Ajándékdíszítések jellemzői, felhasználható növény- és díszítőanyagai, készítésének 

szempontjai 

 

6.3.10. Haj- és ruhadíszek 18 óra/248 óra 

A különböző alkalmakra készült haj- és ruhadíszek, virágékszerek jellemzői, felhasználásuk, 

felhasználható növény- és díszítőanyagai 

 

6.3.11. Növény-összeültetések 20 óra/248 óra 

A növény-összeültetések tartós és alkalmi céllal készülnek földlabdás vagy cserepes 

növényekből  

A növény-összeültetés készítésének törvényszerűségei, felhasználható növényanyaga 

A növénykiválasztás szempontjai 

Tartós és alkalmi növény-összeültetések jellemzői 

A virágtartó kiválasztása, előkészítése 

A növény-összeültetés menete 

Floráriumok, fatörzs beültetések 

A hidrokultúrás nevelés jellemzői, technika megoldásai, eszközei, módjai 

A növényfalak készítésének jellemzői 

 

6.3.12. Száraz és selyem virágdíszek 20 óra/248 óra 

A száraz virágkötészeti növények, növényi részek felhasználása tartós díszek (csokrok, 

virágtálak, kosarak, koszorúk, fali díszek, faliképek, térdíszek) készítésére 

Selyem virágdíszek készítése 

 

6.3.13. Virágdíszek összerendezése 40 óra/248 óra 

Az asztaldíszek, a színpaddíszek, a kiállítások, bálok virágdíszeinek készítési szempontjai 

Esküvő, temetés, az év ünnepeinek virágdíszei (húsvét, karácsony, Valentin-nap, halottak 

napja, ballagások) 

A virágdísz készítésének szempontjai, jellegzetes növény- és kellékanyagai 

Virágdíszek esztétikus elhelyezésének szempontjai a virágüzlet kirakatában 

 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, laboratórium, demonstrációs terem 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos verseny/játék  x  - 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

1. Virágkötészet gyakorlat tantárgy     567 óra/567 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai gyakorlat oktatásának célja a virágkötészeti, virágkereskedelmi feladatok elvégzésére 

alkalmas szakemberek képzése, akik alkalmasak a mindennapi munka során előforduló feladatok 

szakszerű elvégzésére. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fő kapcsolódó tantárgy a növényismeret- és kezelés.  

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Virágkezelések elvégzése 52 óra/567 óra 

Vágott virágok kezelésének gyakorlása: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, 

tartósítás, tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, 

fiolázás, szár bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok 

kicsípése, gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények ápolásának gyakorlása: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, 
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növényvédelem, levéltisztítás, átültetés 

 

 

1.3.2. Anyagok, eszközök ismerete, használata 46 óra/567 óra 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, zsinórok, gyertyák, 

ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítő 

anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötöző anyagok 

(kötöző szalagok, takarószalagok, drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, kéziszerszámok, 

ragasztópisztoly) gépek (kárpitos tűzőgép, koszorúkötő gép, szártisztító gép, tobozdrótozó 

gép, stb.) ismerete, használatuk gyakorlása 

Az anyagok és eszközök tanulmányozása virág és kellék nagykereskedésekben, nagybani 

virágpiacokon 

 

1.3.3. Színek és formák gyakorlati alkalmazása 60 óra/567 óra 

A színek és formák helyes alkalmazásához ízlésformálás, gyakorlati tapasztalat szükséges 

A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben 

Színhangulatok, színellentétek, stb. készítése színes felületek segítségével 

 

1.3.4. Virágkötészeti stílusok alkalmazása 24 óra/567 óra 

A különböző virágkötészeti stílusú virágdíszek készítése 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok, új 

törekvések, irányzatok gyakorlati alkalmazása 

 

1.3.5. Tűzött virágdíszek készítése 70 óra/567 óra 

Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi díszeknek használható, virágtartóban, rögzítő 

anyag segítségével készült vázadíszek, virágtálak és kosarak készítése 

Legelőször a legegyszerűbb, dekoratív stílusú tűzött virágdíszek készítése, majd az 

alkalmakra szóló (esküvő, kegyelet, ünnepek stb.) dekoratív (struktúra, biedermeier), 

bonyolultabb összeállítású tűzött virágdíszek készítése 

Végül a különböző stílusokban készített tűzött tálak, vázák, kosarak készítése 

 

1.3.6. Csokrok készítése 60 óra/567 óra 

A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, felhasználási lehetőségei 

Legelőször a körkörös és az egyoldalú dekoratív ajándékcsokrok, majd az esküvői és 

kegyeleti csokrok, végül a különböző stílus szerinti, és egyedi összeállítású csokrok készítése 
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1.3.7. Koszorúk készítése 60 óra/567 óra 

A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, tűzött vagy 

ragasztásos technikával 

Legelőször az egyszerűbb megemlékezési, mindenszenteki koszorúk, füzérek, girlandok, 

fesztonok, majd a drótvázas kötött, vegyes technikájú, illetve a nagyobb tűzött temetési 

koszorúk, végül az elegáns, különleges kivitelű kegyeleti és díszkoszorúk készítése 

 

1.3.8. Díszítő csomagolások készítése 25 óra/567 óra 

Ajándék-díszítések, díszcsomagolások készítésének változatos technikái, stílusai, módjai 

A precíz kidolgozás, az ötletgazdagság fontossága. 

 

1.3.9. Haj- és ruhadíszek készítése 35 óra/567óra 

A kitűzők, haj- és ruhadíszek, kalapdíszek, virágékszerek készítése különböző stílusban és 

technikával 

 

1.3.10. Növény-összeültetések készítése 35 óra/567 óra 

A növény-összeültetések növényanyagának összeválogatásánál figyelembe veendő 

szempontok: a növények igényessége, mérete, növekedési üteme, színe és formája 

Az alkalmi, a tartós (talaj- és hidrokultúrás) növény-összeültetések, virágfalak különböző 

technikai megoldásai 

 

1.3.11. Száraz és selyem virágdíszek készítése 45 óra/567 óra 

A száraz és a selyem virágdíszek (fali dísz, falikép, csokor, tál, kosár, koszorú, térdísz) 

készítése 

Törékenységüknek és száraz körülmények között történő tárolásuk követelményének 

figyelembe vétele 

 

1.3.12. Virágdíszek összerendezése 55 óra/567 óra 

Asztaldíszek, színpaddíszek, kiállítások, bálok virágdíszeinek elkészítése, elhelyezése a 

helyszínen 

Esküvő, temetés, egyéb ünnepi (húsvéti, karácsonyi, Valentin-napi, halottak napi, ballagási) 

virágdíszek elkészítése 

Virágdíszek esztétikus elhelyezése a virágüzlet kirakatában 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem, gyakorlóterem, virágüzlet, tankert, külső helyszín, 

természeti környezet 
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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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása    x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Növénykezelési szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

4.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással  
x   - 

4.5. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x   - 

4.6. Munkanapló vezetése 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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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 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 

11074-12 Növényismeret és-kezelés 

Növényismeret és –kezelés gyakorlat 

Dísznövény termesztési alapismeretek 

Egy- és kétnyári dísznövények  

Évelő dísznövények 

Lombhullató díszfák és díszcserjék 

Örökzöld díszfák és díszcserjék 

Növényházi levéldísznövények 

Növényházi virágos dísznövények 

11075-12 Virágkötészet 

Virágkötészet gyakorlat 

Virágkezelések elvégzése 

Anyagok, eszközök ismerete, használata 

Színek és formák gyakorlati alkalmazása 

Virágkötészeti stílusok alkalmazása 

Tűzött virágdíszek készítése 

Csokrok készítése 

Koszorúk készítése 

Díszítő csomagolások készítése 

Haj- és ruhadíszek készítése 

Száraz és selyem virágdíszek készítése 

Növény-összeültetések készítése 
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11074-12 Növényismeret és –kezelés  

Növényismeret és –kezelés gyakorlat  

 

Témakörök 

 

Dísznövény termesztési alapismeretek  

Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái 

A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető termesztési 

munkafolyamatok elvégzése 

 

Egy- és kétnyári dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

Évelő dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

Lombhullató díszfák és díszcserjék 

A növényismeret gyakorlása 

 

Örökzöld díszfák és díszcserjék 

A növényismeret gyakorlása 

 

Növényházi levéldísznövények 

A növényismeret gyakorlása  

 

Növényházi virágos dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

 

11075-12 Virágkötészet  

 

Virágkötészet gyakorlat  

 

Témakörök 

 

Virágkezelések elvégzése 

Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, tartósítás, 
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tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, 

szár bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok 

kicsípése, gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények kezelése: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem, 

levéltisztítás, átültetés 

 

Anyagok, eszközök ismerete, használata 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, zsinórok, gyertyák, 

ünnepi díszítőanyagok) 

   Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítő 

anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötöző anyagok 

(kötöző szalagok, takarószalagok, drótok) 

   Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, 

kéziszerszámok, ragasztópisztoly) gépek ismerete, használatuk gyakorlása 

 Az anyagok és eszközök tanulmányozása virág és kellék nagykereskedésekben 

 

Színek és formák gyakorlati alkalmazása 

A színek és formák helyes alkalmazásához ízlésformálás, gyakorlati tapasztalat szükséges 

A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben  

Színhangulatok, színellentétek, stb. készítése színes felületek segítségével 

 

Virágkötészeti stílusok alkalmazása 

A különböző virágkötészeti stílusú virágdíszek készítése 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok, új 

törekvések, irányzatok gyakorlati alkalmazása 

 

Tűzött virágdíszek készítése 

Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi díszeknek használható, virágtartóban, rögzítő 

anyag segítségével készült vázadíszek, virágtálak és kosarak készítése 

Egyszerűbb, dekoratív stílusú tűzött virágdíszek készítése 

 

Csokrok készítése 

A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, felhasználási lehetőségei 

Körkörös és egyoldalú dekoratív ajándékcsokrok, esküvői és kegyeleti csokrok készítése 

 

Koszorúk készítése 

A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, tűzött vagy 
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ragasztásos technikával 

Egyszerűbb megemlékezési, mindenszenteki koszorúk, füzérek, girlandok, fesztonok 

készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2017. május 30-án egyhangúlag elfogadta. 

 

a nevelőtestület nevében a nevelőtestület nevében 

 

A pedagógiai program módosítását a DÖK 2017. május 30-án egyhangúlag elfogadta. 

 

a DÖK képviseletében 

4.94. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

31 215 02 

VIRÁGKÖTŐ 
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részszakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára 

a  

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő szakképesítés  

kerettanterve alapján 

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv     

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 31 215 02 Virágkötő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet  

alapján készült.       

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 215 02 

 

A részszakképesítés megnevezése: Virágkötő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 

 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 400 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A részszakképzésbe 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 mezőgazdasági szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A részszakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítésszakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: nincs 
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XIV. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

 

Tanulásban akadályozottak 

 

 

3. A tanulásban akadályozottság fogalma, jellemzői 

 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az idegrendszer 

biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan befolyásolhatja. 

 

A tanulási akadályozottság az esetek nagy részében az iskolába lépés évében realizálódik. Ám 

egyes gyermekeknél már az óvodás korban is felmerülhet a gyanú az sikertelen iskolai 

előmenetelre. 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a 

gyermeket egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar 

következik be, amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. 

Az érintett tanulóknál előfordulhatnak problémák a következő területeken: 

- észlelés (egyensúly észlelés, nehézségi erő észlelés, taktilis-kinesztetikus észlelés, 

auditív észlelés, vizuális észlelés, amnesztikus funkciók) 

- kivitelezés-végrehajtás (izomtónuszavar, nagymozgások, finommozgások, mimika) 

- szociális-emocionális terület:  

  a késztetések területén (apátia, passzivitás, túlérzékenység, hiperaktivitás), 

 az általános pszichés állapotban (levertség, féktelenség, szorongás),  

 a motiváció alakulásában (motiválatlanság, megközelíthetetlenség), 

 a munkavégzésben (gyors kifáradás, vontatott tempó, impulzivitás), 

 az önirányításban (rövid zárlati cselekvések, labilitás, rigiditás),  

 az önértékelésben (kisebbségi érzés, hiányos énkép, túlzott elbizakodottság, 

egocentrizmus)  

 és a szociális beilleszkedésben (elszigeteltség, kapcsolatteremtési nehézségek, túlzott 

alkalmazkodás, belátás hiánya, agresszivitás). 

 (Englbrecht - Weigert, 1996, 33-38. ) 
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A tanulási akadályozottak körét tehát az enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, 

illetve az iskolában tanulási problémákkal küzdő gyermekek alkotják. 

„A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A folyamatosan ható, kiváltó 

okok feltárásával, ezek kedvező irányú befolyásolásával, a tanulási akadályozottság 

részben megelőzhető, részben súlyosságának mértékében csökkenthető.” (Mesterházi 

Zsuzsa) 

 Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a 

tanulási akadályozottság további romlását. Ha azonban nem kapnak elég segítséget, akkor 

kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük 

(motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és 

figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási 

környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek 

következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért 

az oktatás során még ekkor is nagy figyelmet kell fordítani rájuk. A problémák az érzékelés-

észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a szocio-emocionális területeken, valamint a 

kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve sikerül 

munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a hívei szerint a 

„mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor 

jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére fordítjuk, 

s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül. 

 

4. A szegregált és integrált szervezeti formák  

 

Szegregált intézményekben tanulnak tanulásban akadályozott diákok. Amely gyógypedagógiai 

intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, gyógypedagógusok dolgoznak, valamint 

speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban akadályozott fiatalok 

együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős tevékenységekben. A tanulásban 

akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének esetében az integráció feladata, hogy a 

számukra szükséges pedagógiai többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül 

kapják meg. Tanulási akadályozottság esetén több területet érintő, tartós, súlyos problémáról van 

szó, mely megfelelő szakmai segítség nélkül a többségi iskolákban nagyon megnehezíti az 
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érintett gyermek és pedagógus életét is. A probléma gyökere nem kifejezetten a gyermekben van, 

hanem a többségi iskola és a sajátos igényű tanuló találkozásában.  

Hazánkban is egyre nagyobb teret hódít meg az integrált/inkluzív oktatás, nevelés, melynek 

elengedhetetlen feltétele a gyógypedagógiai segítségnyújtás és a megfelelően strukturált 

környezet. 

Inklúzió mint optimalizált, kibővített integráció is jelen van a mai oktatási rendszerünkben. Az 

inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerű átalakulását jelenti. Ebbe a folyamatba az 

összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. Nem zavaró elemként, hanem új 

kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális gondoskodás jár valamennyi tanulónak, legyen 

bármiben akadályozott vagy nem. Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több mint 

gyógypedagógia, és több, mint az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív oktatásban 

kiemelt szerepet kap a differenciált oktatás. 

 

4.1.Az integráció/inklúzió feltételei  

 

„A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai integrációjának az a célja, hogy 

ezek a gyermekek a pedagógiai többletszolgáltatásokat ne kortárscsoportjaiktól 

elkülönülten, hanem velük együtt kapják meg, kiegészítve a pedagógiai ráhatások körét 

a szocializáció abból fakadó elemeivel, hogy a gyermekek heterogén csoportokban 

tanulnak.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák Márta Módszertani intézményi 

útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó iskolák számára 2005.) 

 

 

3. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai boldogulását 

segítő tárgyi feltételek.  

- Az iskolának rendelkeznie kell megfelelő intézményi dokumentumokkal      (alapító 

okirat, pedagógiai program, nevelési program, helyi tanterv) Ki kell dolgoznia egy 

egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos tananyagot közvetítő tantervet, eltérés 

mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni képességekhez illeszkedő követelmények 

szintjén jelentkezhet. 

- A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.  

- Ajánlott a tanterem berendezésénél figyelembe venni a strukturált tanítási környezet 

kialakítását (mobilizálható padok, tanulói boxok, pihenősarok, IKt-s eszközök, 

kézikönyvtár), többféle kisebb tér létrehozása az osztálytermen belül, például 

kiscsoportos munkához, illetve célszerű az egyéni tanuláshoz különálló asztalokat 

elhelyezni.  

- A befogadó intézményeknek lehetővé kell tenniük a megfelelő fejlesztést biztosító 

többletszolgáltatások elérését. 
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4. Szubjektív tényezők  

- A befogadó nevelőtestület, pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, 

kreativitása, elkötelezettsége valamint a sérülésről szóló ismeretei.  

- A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

- A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, felkészültsége, 

szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti kapcsolatrendszerben a 

leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó kapcsolata.  

- A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és elfogadás 

a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a környezet, az 

osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a viselkedésükön 

változtatni ahhoz, hogy a sérült gyermeket olyannak fogadják el amilyen, és 

igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a sérült gyermek személyiségén is. 

Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres.  

- Teamban dolgozó szakemberek együttműködése, partneri kapcsolatai 

 

4.2.Az integráció formái lehetnek: 

 

- Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az iskola épülete 

közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, csoportokban 

tanulnak.  

- Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, a 

tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

- Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat meg. 

A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja egy 

épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály órarendjét 

tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. készségórák, 

bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és rendszeres, az együtt 

eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció legmagasabb szintje, 

amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban akadályozott gyermek a tanítási 

idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Megfigyelhető, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, amely 

jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, több ismerethez 

hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható náluk. A tanulók 

személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az önbizalmuk. Hosszabb 

távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a tanulóknak, akik integrált 

környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak ki, 

valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

3. A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 
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- az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, 

- az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

- az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

- az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

- a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

- az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

- lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - egész 

viszonyának bemutatása, 

- a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat 

hangsúlyosan kell kezelni. 

 

4. Módszertani javaslatok 

 

4.1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás hatékonyan 

fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív tanulás minden 

tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban és hosszabb időre 

megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az ismeretszintjének megfelelőbb 

információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig magasabb, mint az övé. 

Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás mennyiségét és 

intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait (házirendet) az egész osztály 

közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható helyen legyen elhelyezve az 

osztályteremben. 

 

4.2. Projekt módszer: közösen végzett tevékenységek köre. A központban egy gyakorlati 

jellegű probléma áll, melyet a tanárok és tanulók együtt dolgoznak fel több szempont szerint 

elemezve, komplex módon. A módszer legfontosabb értéke a munkafolyamat. Mindenki saját 

képességei, lehetőségei, tapasztalatai alapján végzi el a feladatot. A munkafolyamat eredménye 

a produktum. 

 

 

 4.3. Komplex Instrukciós Program (KIP) 

 

- Az osztályon belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában 

felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. 

- A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális 

instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az 

együttműködési normákra történő felkészítésére. 

- Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt 

megbúvó képességek kibontakoztatása. 

- A fentieken kívül módszer másik fontos célja a tanárok szakmai hozzáértésének 

fejlesztése a csoportmunka-szervezés során. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk, 

hogy az új módszerben mi a szerepük az osztálymunka alatt, ezért a módszer 
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bevezetése, elsajátítása során szükség van munkájuk folyamatos, szakértői 

ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre. 

"Azok a tanulók, akik a közösségből társadalmi okok miatt kirekesztődnek, vagy 

azok, akiknek tanulásában lemaradás tapasztalható, gyakran vonakodnak részt venni 

a közös munkában, emiatt azonban kevesebbet tanulnak, mint azok, akik aktívabbak. 

Az osztályrangsor élén elhelyezkedő tanulók nagyobb befolyást gyakorolnak a 

csoport döntéshozatalára, gyakrabban kérik őket segítségadásra, és több alkalom jut 

véleményük kifejtésére, mint a rangsor alján elhelyezkedőknek. Az utóbbiak 

véleményét általában figyelmen kívül hagyják (ez a megnyilvánulás a státusprobléma 

jelensége). A Komplex instrukciós programban a tanár célja az, hogy minden diáknak 

megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú munkavégzésre, tudatosítja, 

hogy mindenkinek van olyan képessége, amely alkalmassá teszi a feladatok 

megoldásában való sikeres közreműködésre." (Cohen, E. G.: Designing Groupwork. 

Teacher College Press, New York, 1994.) 

  

A módszer elvei 
9. Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, ez minden esetben nyitott végű, több 

megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatokat jelent. 

10. A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját és a 

csoport teljesítményéért, illetve a csoport felelősségét az egyén teljesítményéért. 

11. A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül történik. A 

közös munkában az alábbi együttműködési normák betartása valósul meg: „Jogod van a 

csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád.” 

„Segíts másoknak, de ne végezd el helyette a munkát.” 

„Mindig fejezd be a feladatod.” 

„Munkád végeztével rakj rendet magad után.” 

„Teljesítsd a csoportban kijelölt szereped.” 

A fenti normák kifüggesztve láthatók az osztály falán, és minden alkalommal 

emlékeztetik a tanulókat a csoportmunka lényegére, alapelveire. A normák együttes 

alkalmazása lehetővé teszi a tanulók számára egymás viselkedésének ellenőrzését. A 

munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut, ezek az egymást követő 

csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak. Ez a szerepváltás segíti elő a 

képességek sokoldalú fejlesztését, a státusprobléma kezelését. A szerep mindig a 

feladat típusától és a csoport létszámától függ. Az ideális csoportlétszám 3-5 fő. A 

foglalkozások során az alábbi tanulói szerepek alkalmazása a leggyakoribb: kistanár, 

beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős. A szerepek száma függ a 

csoportlétszámtól. Esetenként egy tanulónak lehet több szerepe is, illetve a fentieken 
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kívül más szerepek is előfordulhatnak (pl. időfelelős, konfliktuskezelő stb). A 

szerepek rotációja alapkövetelmény. A szerepeken keresztül mindenkinek meg kell 

tanulnia a munka irányítását, a beszámolást, a helyes, zökkenő- és balesetmentes 

munkavégzést, végeztetést. 

12. A csoporton belül kialakult hierarchia, rangsor kezelése az eltérő, sokféle képesség 

mozgósítására alkalmas feladatokon keresztül megváltoztatható. A pedagógus feladata 

annak tudatosítása, hogy nincs olyan tanuló, aki minden képességben kiváló, de mindenki 

számára van olyan feladat, melyet maradéktalanul meg tud oldani, valamint egyedül senki 

nem olyan tájékozott, mint a csoport együttesen. Az együttműködési normák és a tanulói 

szerepek kialakításának már az iskolába kerülés pillanatától kezdve fontos célja annak 

biztosítása, hogy a diákok mind jobban megértsék a velük szemben támasztott 

elvárásokat, és a felső tagozatot elérve képesek legyenek direkt tanári irányítás nélkül is 

dolgozni. 

13. A tanár szerepe szintén változik. A hagyományos csoportmunkánál a tanár hajlamos a 

direkt beavatkozásra, irányításra. Ennél a módszernél a beavatkozás szükségtelen. Az 

együttműködési normán keresztül a tanár hatalmát átruházza a tanulókra. A rendszer 

megfelelő működése esetén a tanár feladatainak egy részét maguk a diákok végzik el. A 

tanulók csak végső esetben fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz lehetőségük nyílik a 

feladat megbeszélésére egymás között. A csoportban a tanulónak a korábbitól eltérő 

szerepek jutnak: kérdez, előad, beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb. A 

szerepek az egymást követő csoportmunkák során cserélődnek. Ez elősegíti a 

csoporttagok közötti együttműködést, a szerepek elsajátítását, a mások iránti tisztelet 

kialakulását. 

14. A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal. Reagálása attól függ, hogy a 

csoport milyen úton hajtja végre a feladatot, és a meglévő státuszprobléma milyen jellegű 

beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és differenciált feladatokat 

és módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a tanulókat. Az 

egyéni feladatot pedig úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége legyen a 

csoportfeladat eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a közös 

csoportfeladat végrehajtása megfelelő színvonalú legyen az egyéni továbbhaladás 

érdekében. Az elvek betartása tudatos, logikus munkaszervezést kíván. 

15. A Komplex instrukciós programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka magja, 

de alkalmazása nem kizárólagos. A csoporttevékenység beépül a tananyagba. A tanárok 

a módszert akkor alkalmazzák, amikor a cél a konceptuális tanulás, a magasabb rendű 

gondolkodás és a tartalom mély megértése. Továbbra is módszereink közé tartozik az 

ismeretek tényszerű közlése, a frontális osztálytanítás. A Komplex instrukciós program 

alkalmazására lehetőség van többek között egy anyagrész összefoglalásánál, egy új 

tananyagrész előkészítésénél, de új ismeret szerzésére és feldolgozására is alkalmat adhat. 

Ezt a módszert a tanítási órák körülbelül egyötödében alkalmazzuk. 

16. A csoportmunka elemei a csoport-feladatlapok, a háttér információt nyújtó adatlapok, az 

egyéni feladatlapok, illetve a munkához szükséges eszközök, anyagok. Bár az órai munka 

legfontosabb része a csoportfeladat, a munka minden esetben egyéni feladatmegoldással 

zárul. 

 

5. Oktatásszervezési eljárások, pedagógiai többletszolgáltatások 
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5.1. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és többségi 

társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a diákok és a tanárok 

pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A tudásszint szerinti csoportosítás a 

tanulásban akadályozott tanulók marginalizációjához vezethet. 

 

5.2. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően különböznek 

egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt tesznek felelőssé a 

gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: életkor, intelligencia, nyelvi 

fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több sajátosság együttes hatását kell 

feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem tudjuk. Mégis a következő sajátosságait 

érdemes a tanulóknak megismerni a differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges 

előzetes, megalapozó tudás; aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

együttműködési képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell 

vennünk annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

- Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a tanulásban 

akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat megismétlése a nekik 

megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, példa bemutatása, analógiák 

kihasználása, mintaadás stb. 

- Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

- Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási lehetőség 

biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

- Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, párban, 

kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár rugalmas tanuló 

csoportokban. 

- Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások auditív 

vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja is. Érdemes 

tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak megfelelően alakítani az 

ismeretközvetítést.  

- Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos célok 

kitűzése.  

- Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az oktatást, 

akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas minősítés) nehézkessé, 

szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a leíró, szöveges értékelés lehet, 

amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a konkrét teljesítményre vagy viselkedésre 
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vonatkozik, sohasem címkéz. Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek 

megjelennek. A fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva 

következő fokát jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat 

fogalmaz meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5.3. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből álló 

tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány pedagógus 

biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. Különösen a tanulásban 

akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük az érzést, hogy tartoznak valahová. 

Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint szervezett 

oktatás megvalósítását.  

5.4 Fejlesztő helyiség kialakítása „Érdemes kialakítani egy fejlesztő helyiséget az iskolában, 

ahol a szükséges egyéni fejlesztéseket lehet folytatni. Ez a szoba nem pusztán egy pici fejlesztő 

szoba, hanem a folyamatosan gyarapodó fejlesztő eszközök, szakirodalom gyűjtőhelye is legyen. 

Érdemes a könyvtárakhoz hasonlóan egy kölcsönző rendszert működtetni, így lehetővé válik a 

szakmai anyagok terítése a kollégák között.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák Márta 

Módszertani intézményi útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó iskolák 

számára 2005.) 

5.5. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a tanórai 

célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek valamilyen 

információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon alkalmasak arra, 

hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az adott tananyag megértését, 

elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid 

gondolkodás oldásában az olvasás megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, 

animáció) képesek arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új 

ismeretanyagot megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos 

formában győződjenek meg. 

 

 

XV. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

 

Előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 36 

9. évfolyam 

heti óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 
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hét 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
0 2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11074-12 

Növényismeret és -

kezelés 

Növényismeret és -

kezelés 
3,5    

70 

 3   

Növényismeret és 

kezelés gyakorlat 
  7,5   5 

11075-12 

Virágkötészet 

Virágkötészet  3   4   

Virágkötészet 

gyakorlat 
  7    9 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 14,5 7  14 

Összes heti/ögy óraszám 21   70 21  

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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11074-12 

Növényismeret és-

kezelés 

Növényismeret és -kezelés 126   105  231 

Növénytani alapismeretek 30     30 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 
20     20 

Egy- és kétnyári 

dísznövények 
20     20 

Évelő dísznövények 

 
20     20 

Lombhullató díszfák és 

díszcserjék 
18     18 

Örökzöld díszfák és 

díszcserjék 
18     18 

Növényházi 

levéldísznövények 
   50  50 

Növényházi virágos 

dísznövények 
   55  55 

Növényismeret és –kezelés 

gyakorlat 
 270   175 445 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 
 55    55 

Cserepes és vágott növények 

kezelése 
 40    40 

Egy- és kétnyári 

dísznövények  
 40    40 

Évelő dísznövények 

 
 45    45 

Lombhullató díszfák és 

díszcserjék 
 50    50 

Örökzöld díszfák és 

díszcserjék 
 40    40 
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Növényházi 

levéldísznövények 
    85 85 

Növényházi virágos 

dísznövények 
    90 90 

11075-12 

Virágkötészet 

Virágkötészet 108   140  248 

A virágkötészet fogalma, 

története 
5     5 

Virágkezelések 10     10 

Anyagok, eszközök 20     20 

A virágkötészet törvényei 30     30 

Virágkötészeti stílusok 10     10 

Tűzött virágdíszek 15     15 

Csokrok 18     18 

Koszorúk    24  24 

Díszítő csomagolások    18  18 

Haj- és ruhadíszek    18  18 

Növény-összeültetések    20  20 

Száraz és selyem virágdíszek    20  20 

Virágdíszek összerendezése    40  40 

Virágkötészet gyakorlat  252   315 567 

Virágkezelések elvégzése  52    52 

Anyagok, eszközök ismerete, 

használata 
 46    46 

Színek és formák gyakorlati 

alkalmazása 
 60    60 

Virágkötészeti stílusok 

alkalmazása 
 24    24 

Tűzött virágdíszek készítése  70    70 

Csokrok készítése     60 60 

Koszorúk készítése     60 60 

Díszítő csomagolások 

készítése 
    25 25 

Haj- és ruhadíszek készítése     35 35 

Növény-összeültetések 

készítése 
    35 35 

Száraz és selyem virágdíszek     45 45 
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készítése 

Virágdíszek összerendezése     55 55 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 234  522  245 490 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756  70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 479/ 30,7% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1082/ 69,3% 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.”  
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A  

11074-12 azonosító számú 

 

Növényismeret és –kezelés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11074-12 azonosító számú, Növényismeret és –kezelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11074-12  

Növényismeret és –kezelés 

Növényismeret és-kezelés Növényismeret és –kezelés gyakorlat 
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FELADATOK 

Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, 

vízberakás, speciális kezelések) 
X X      X X X       

Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)        X X X     X X 

Előkészíti a virágokat, a növényeket, a növényi részeket és a kellékeket 

virágkötészeti felhasználásra 
        X X X X X X X X 

Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban  X X X X X X X X      X X 

Szaktanácsot ad a növény elhelyezésre, ápolásra vonatkozóan  X X X X X X X X      X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai X X     X X X X       
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Cserepes növények gondozása       X X X X     X X 

Kellékek előkészítése virágkötészeti felhasználásra   X X X X     X X X X   

A növények morfológiai tulajdonságai X                

A növények fiziológiai tulajdonságai X                

Dísznövények felismerése   X X X X X X   X X X X X X 

A vágott virágok, vágott zöldek, növények és növényi részek 

felhasználási lehetőségei 
  X X X X X X   X X X X X X 

Élettani betegségek, kór- és kárképek felismerése, kezelése a virágüzleti 

körülményekhez képest 
X X       X        

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése X X X X X X X X         

Köznyelvi beszédkészség X X X X X X X X         

Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata         X X       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás         X X       

Szorgalom, igyekezet X X X X X X X X X X X X X X X X 

Kézügyesség         X X X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség X X X X X X X X         

Segítőkészség         X X X X X X X X 

Hatékony kérdezés készsége X X X X X X X X         

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

A környezet tisztán tartása         X X X X X X X X 

Körültekintés, elővigyázatosság         X X       
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Problémamegoldás, hibaelhárítás         X X       
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1.Növényismeret és –kezelés tantárgy 231 óra/231 óra 

 

6.7.A tantárgy tanításának célja 

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, ezért 

ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. 

A növénytani alapismeretek témakör a növények külső és belső tulajdonságaival, 

életfolyamataival foglalkozik. Az élő növény tulajdonságainak és az élettani folyamatoknak az 

ismerete az elkészített alkotások esztétikai értéke és a növények eltarthatósága miatt fontos. 

A dísznövény termesztési témakörök tartalmazzák a dísznövények termesztésével és 

felhasználásával foglalkozó ismereteket. A növények tulajdonságainak (név, szaporítási mód, 

környezeti és kezelési igények, felhasználási lehetőségek) ismerete alapvető a virágkötészeti 

tevékenység szakszerű elvégzéséhez.  

 

6.8.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A növénytani alapismeretek témakör kapcsolódik a biológiai tanulmányokhoz. A dísznövényeket 

a virágkötészet használja fel, így szoros kapcsolat van a két szakmai tantárgy között. A 

virágkezelések közös témakör, mindkét tantárgyban fontos témakör, csak más hangsúllyal és 

részletezésben. 

 

6.9.Témakörök  

 

6.9.1. Növénytani alapismeretek    30 óra/231 óra 

Növények külső és belső alaktan 

A növény fő részei: a gyökér, a szár, a levél, a virág, a termés, és felhasználásuk a 

virágkötészetben 

A növények alaktana (a levelek, virágok formája, színe, összetettsége, a termések típusa) 

A belső felépítés alapfogalmai (sejtek, szövetek, szervek) 

A növények életjelenségei 

A növények növekedése, fejlődése (mag, gyökér, szár, levél, virág, termés) 

A növények felépítő és lebontó folyamatai, szaporodás, mozgás 

Kertészeti szaporítási módok 

Növényrendszertan 

A növénycsoportok (mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) jellemzői 

A fontosabb dísznövénycsoportok jellemzői 

A növény és a környezet kapcsolata 

A növények kapcsolata más növényekkel, állatokkal és az emberrel 

A kapcsolatok pozitív és negatív hatásai 

A növények alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz 
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A növények fontosabb kórokozói és kártevői 

A honos védett növények védettségének fontossága 

A védett növények felhasználásának korlátai 

 

6.9.2. Dísznövény termesztési alapismeretek   20 óra/231 óra 

   A dísznövénytermesztés környezeti tényezői 

   A növények igényeinek megfelelő környezeti tényezők (hőmérséklet, fény, víz, 

tápanyag, talaj) biztosítása a dísznövénytermesztésben, figyelembe vétele az eladás, 

felhasználás során 

   A dísznövény termesztés tárgyi feltételei 

   A dísznövénytermesztéshez szükséges építészeti és műszaki berendezések (pl. 

növényház, öntözőberendezés), anyagok (pl. termesztő-edények, talajkeverékek) és 

eszközök (pl. kéziszerszámok, erő- és munkagépek) 

   Növények szaporítása, nevelése, ápolása, kezelése 

   A dísznövények termesztése: a növények ivaros vagy ivartalan szaporítása, a fejlődő 

növények nevelése és ápolása (pl. öntözés, tápoldatozás, növényvédelem). 

   A cserepes növények gondozásának és a vágott virágok kezelésének szerepe a 

megtermelt dísznövények minél hosszabb ideig történő eladhatóságának, virágkötészeti 

célra történő felhasználhatóságának biztosításában 

 

6.9.3. Egy- és kétnyári dísznövények    20 óra/231 óra 

Az egy- és kétnyári növények ismertetése (jellemzés, termesztés, ápolás, kezelés, 

felhasználás) 

A palánták kezelési szabályai 

 

6.9.4. Évelő dísznövények     20 óra/231 óra 

Az évelő vágott virágok ismertetése (jellemzés, termesztés, ápolás, kezelés, felhasználás), 

előnyei, alkalmazásuk lehetőségei 

 

6.9.5. Lombhullató díszfák és díszcserjék   18óra/231 óra 

A lombhullató díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag ismertetése (fás 

szárrészek, virágzó és terméses hajtások), felhasználási lehetőségei 

 

6.9.6. Örökzöld díszfák és díszcserjék    18óra/231óra 

A fenyő és örökzöld lomblevelű hajtások, termések, tobozok ismertetése, felhasználása a 

virágkötészetben, különösen a kegyeleti és a karácsonyi díszekben 

 

6.9.7. Növényházi levéldísznövények    50 óra/231 óra 
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A változatos formájú, színes vagy tarka levelű dísznövények ismertetése, felhasználása a 

belső és külső terekben 

Virágtartókon, bútorokon, ablakpárkányon, télikertben történő elhelyezésük 

A szoliter méretű növények, pálmák, az ámpolnanövények, a broméliák díszítő szerepe a 

különböző terekben 

A levéldísznövények alkalmazása növény-összeültetésben 

 

6.9.8. Növényházi virágos dísznövények   55 óra/231 óra 

   A cserepes virágzó dísznövények ismertetése, felhasználása ajándékozási célra, 

lakásdíszként 

   Virágzás után többnyire elvesztik díszítő értéküket, ezért alkalmi díszeknek tekinthetők 

 

6.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, laboratórium, demonstrációs terem 

 

6.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

 

6.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
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tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos verseny/játék  x  - 
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6.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  
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7. Növényismeret és –kezelés gyakorlattantárgy   445 óra/445 óra 

 

7.1.A tantárgy tanításának célja 

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, ezért 

ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. A biztos növényfelismerés alapvető 

elvárás egy virágkötővel szemben. A növényismeret elsajátítására a szakmai gyakorlatok a 

legalkalmasabbak. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A dísznövényeket a virágkötészet használja fel, így szoros kapcsolat van a két szakmai tantárgy 

között. A virágkezelések közös témakör, mindkét tantárgyban fontos témakör, csak más 

hangsúllyal és részletezésben. 

 

7.3.Témakörök  

 

7.3.1. Dísznövény termesztési alapismeretek   55 óra/445 óra 

Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái 

A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető termesztési 

munkafolyamatok elvégzése 

 

7.3.2. Cserepes és vágott növények kezelése   40 óra/445óra 

A virágüzletbe érkező cserepes növények, vágott virágok és zöldek frissen tartásának, 

eladhatóságuk megőrzésének módjai 

Átvétel, öntözés, növényvédelem, tisztítás, tárolás stb. módjai, anyagai, eszközei 

 

7.3.3. Egy- és kétnyári dísznövények    40 óra/445óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az egy- és kétnyári palánták forgalmazásának jellemző időszakai, felhasználási céljai 

 

7.3.4. Évelő dísznövények     45 óra/445óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az évelő vágott virágok választéka évszakonként 

 

7.3.5. Lombhullató díszfák és díszcserjék   50 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A tavasszal virágzó cserjék virágzó hajtásainak felhasználása a tavaszi (Húsvéti) 

készítményekben, nyáron a szabadföldi rózsa felhasználása csokrok készítéséhez 

Ősszel a színes, húsos termések felhasználása a mindszenti koszorúkban, virágdíszekben 

A száraz termések felhasználása szárazkötészeti díszek anyagaiként 
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7.3.6. Örökzöld díszfák és díszcserjék    40 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az örökzöld díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag felhasználása a 

virágkötészetben, tartós díszek készítésére 

 

7.3.7. Növényházi levéldísznövények    85 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A cserepes levéldísznövények szerepe a lakások, középületi helyiségek belső terének 

kialakításában 

A trópusi területekről származó levéldísznövények szaporításának és nevelésének 

helyszíne a növényház 

 

7.3.8. Növényházi virágos dísznövények   90 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A cserepes virágzók alkalmi díszek, többségük napjainkban szinte egész évben kapható 

A jellegzetes tavaszi virágok (pl. tulipán, jácint, nárcisz) és az őszi-téli ünnepekhez 

kötődő virágok (krizantém, mikulásvirág, ciklámen) 

 

7.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem, gyakorlóterem, virágüzlet, tankert, külső helyszín, 

természeti környezet 

 

7.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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  - 
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1.9. szimuláció x   - 

1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása    x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Növénykezelési szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 
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4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

4.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással  
x   - 

4.5. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x   - 

4.6. Munkanapló vezetése 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  

11075-12 azonosító számú 

 

Virágkötészet 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11075-12 azonosító számú, Virágkötészet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása 

során fejlesztendő kompetenciák 

11075-12  

Virágkötészet 

Virágkötészet Virágkötészet gyakorlat 

A
v

ir
ág

k
ö

té
sz

et
fo

g
al

m
a,

 t
ö

rt
én

et
e 

V
ir

ág
k

ez
el

és
ek

 

A
n

y
ag

o
k
, 
es

zk
ö

zö
k
 

A
 v

ir
ág

k
ö

té
sz

et
 t

ö
rv

én
y
ei

 

V
ir

ág
k

ö
té

sz
et

i 
st

íl
u

so
k
 

T
ű

zö
tt

 v
ir

ág
d
ís

ze
k
 

C
so

k
ro

k
 

K
o

sz
o

rú
k
 

D
ís

zí
tő

 c
so

m
ag

o
lá

so
k
 

H
aj

- 
és

 r
u

h
ad

ís
ze

k
 

N
ö

v
én

y
-ö

ss
ze

ü
lt

et
és

ek
 

S
zá

ra
z 

és
 s

el
y
em

 v
ir

ág
d

ís
ze

k
 

V
ir

ág
d

ís
ze

k
 ö

ss
ze

re
n
d

ez
és

e 

V
ir

ág
k

ez
el

és
ek

 e
lv

ég
zé

se
 

A
n

y
ag

o
k
, 

es
zk

ö
zö

k
 

is
m

er
et

e,
 

h
as

zn
ál

at
a 

S
zí

n
ek

 
és

 
fo

rm
ák

 
g

y
ak

o
rl

at
i 

al
k
al

m
az

ás
a 

V
ir

ág
k

ö
té

sz
et

i 
st

íl
u

so
k

 a
lk

al
m

az
ás

a 

T
ű

zö
tt

 v
ir

ág
d
ís

ze
k

 k
és

zí
té

se
 

C
so

k
ro

k
 k

és
zí

té
se

 

K
o

sz
o

rú
k
 k

és
zí

té
se

 

D
ís

zí
tő

 c
so

m
ag

o
lá

so
k
 k

és
zí

té
se

 

H
aj

- 
és

 r
u

h
ad

ís
ze

k
 k

és
zí

té
se

 

N
ö

v
én

y
-ö

ss
ze

ü
lt

et
és

ek
 k

és
zí

té
se

 

S
zá

ra
z 

és
 s

el
y
em

 v
ir

ág
d

ís
ze

k
 k

és
zí

té
se

 

V
ir

ág
d

ís
ze

k
 ö

ss
ze

re
n
d

ez
és

e 

FELADATOK 

Különböző stílusú csokrokat készít X X X X X  X     X  X X X X  X     X  

Különböző stílusú tűzött virágdíszeket készít X X X X X X      X  X X X X X      X  

Különböző stílusú koszorúkat készít X X X X X   X    X  X X X X   X    X  

Alkalmi virágdíszeket készít X X X X X X X X X X  X  X X X X X X X X X  X  

Virágdíszítési feladatokat végez  X X X X        X X X X X      X  X 

Virágkötészeti termék csomagolási feladatait végzi   X X X    X     X X X X    X     

Növény-összeültetéseket végez   X X X      X   X X X X      X   

SZAKMAI ISMERETEK 

Különböző stílusú csokrok készítésének technikái, szabályai  X X X X  X       X X X X  X     X  

Különböző stílusú tűzött virágdíszek készítésének technikái, 

szabályai 
 X X X X X        X X X X X      X  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 430 

Különböző stílusú koszorúk készítésének technikái, 

szabályai 
X X X X X   X      X X X X   X    X  

Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai  X X X X X X X X X    X X X X X X X    X  

Virág és ajándék díszítések készítésének technikái, szabályai         X X    X X X X    X X  X  

Csomagolási technikák         X     X X X X    X     

Növény-összeültetések készítésének technikái, szabályai, 

módjai 
          X   X X X X      X   

Vonalak, formák, felületek    X            X          

Formai törvények    X            X          

Színtörvények    X            X          

Biológiai törvények    X            X          

Virágkötészet stílusai, irányzatai     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             

Mennyiségérzék              X X X X X X X X X X X X 

Kézírás                    X      

Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használat              X X X X X X X X X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség               X   X X X X X X X X 

Kézügyesség               X X X X X X X X X X X 

Térlátás                X X        X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség                         X 
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Határozottság               X           

Irányíthatóság                         X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Intenzív munkavégzés                  X X X X X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés                X X X X X X X X X X 

A környezet tisztán tartása               X   X X X X X X X X 
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8. Virágkötészet tantárgy 248 óra/248 óra 

8.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanulásával a tanulók sajátítsák el a virágkötészeti munkák elkészítéséhez szükséges 

ismereteket, fejlődjön szín- és formaérzékük. 

A tantárgy célja a tanulók ízlésének formálása, esztétikai nevelése, kézügyességének fejlesztése 

mellett alkotó fantáziájának kibontakoztatása. 

Értsenek a tanulók a megtermelt növényanyag virágkötészeti felhasználásához, csokrok, 

virágtálak, koszorúk készítéséhez, termek, asztalok és ajándéktárgyak díszítéséhez, a virágok 

értékesítéséhez. 

 

8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a növények ismeretéhez, mert belőlük készíti a virágdíszeket. 

A formai és színtörvények megtanulását segíti a rajz alapismereteinek elsajátítása, valamint a 

fizikai színtan ismerete. A virágkötészet története témakör az egyetemes világtörténelemhez és 

a művészettörténethez kapcsolódik. A virágkezelésekhez szükség van a növények élettanának 

megismerésére. 

 

8.3.Témakörök  

 

8.3.1. A virágkötészet fogalma, története 5 óra/248 óra 

A virágkötészet növényekből és segédanyagokból virágdíszeket állít elő 

Feladata az ünnepi események, belső és külső terek díszítése, hangulatossá tétele 

Kézműves és művészi szinten művelhető 

Ki lehet virágkötő mester? 

A virágkötészet hazai és nemzetközi szervezetei, érdekvédelmi képviseletei, kamarák és 

szakmai egyesület 

Nagykereskedések, virágpiacok 

Virágkötészeti szakmai sajtó, szakkönyvek, szakkiadók 

Virágkötészet hazánkban és a nagyvilágban (kiállítások, versenyek, weboldalak) 

A virágkötészet fejlődése az ókortól napjainkig, kiemelten a magyarországi 

virágkötészeti kultúra utóbbi 120 éves időszakára 

 

8.3.2. Virágkezelések 10 óra/248 óra 

Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, tartósítás, 

tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, 

szár bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok 

kicsípése, gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 
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Cserepes növények ápolása: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem, 

levéltisztítás, átültetés 

 

8.3.3. Anyagok, eszközök 20 óra/248 óra 

Az ipari alap- és segédanyagok segítik a virágdíszek technikai kivitelezését, a kellékek 

díszítő hatással is rendelkeznek 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, zsinórok, 

gyertyák, ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítő 

anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötöző anyagok 

(kötöző szalagok, takarószalagok, drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, 

kéziszerszámok, ragasztópisztoly) gépek (koszorúkötő, szárpucoló, tobozdrótozó, stb.) 

jellemzői, felhasználási lehetőségeik a virágkötészetben 

Természetes alapanyagok, növényi részek felhasználása a virágkötészetben 

A természetből begyűjthető növényi részek (moha - engedéllyel, zuzmó, hajtások, 

termések, tobozok) kiegészítik a dísznövények választékát 

Jellemzésük, beszerzési lehetőségeik, tárolásuk, felhasználásuk 

A belőlük készült virágkötészeti alapok 

Természetvédelem alatt álló növények felhasználási korlátai 

 

8.3.4. A virágkötészet törvényei 30 óra/248 óra 

Formai, szín- és biológiai törvények 

A virágkötészet törvényszerűségeinek alapos megismerése teszi lehetővé, hogy az 

elkészült virágdíszek esztétikusak legyenek, megfeleljenek a közízlés kívánalmainak 

Alapformák, karakterformák, mozgásformák, vonalak, felületek 

Arányosság (aranymetszés), szimmetria, aszimmetria, súlypont, ritmus, kontraszt, 

harmónia 

Alapszínek, színárnyalatok, tónusok, hideg-meleg színek, színharmóniák, 

színkontrasztok 

Színek jellemzése: optikai megjelenés, pszichológiai hatás 

Formai és szám szimbólumok 

Biológiai törvényszerűségek 

 

8.3.5. Virágkötészeti stílusok 10 óra/248 óra 

A virágkötészeti stílusok jellemzői 

A különböző virágkötészeti stílusokban készített virágdíszek jellegzetes sajátosságokkal 
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rendelkeznek 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok 

Új törekvések, irányzatok a virágkötészetben 

A japán virágkötészet jellemzői, hatása az európai modern virágkötészetre, a stílusok 

kialakulására 

 

8.3.6. Tűzött virágdíszek 15 óra/248 óra 

Rögzítő anyag (tűzőhab) segítségével tűzött virágdíszek készítése vázákba, tálakba és 

kosarakba 

A tűzött virágdíszek alkalmazási lehetőségei, készítésének törvényszerűségei 

A tűzött virágdíszek csoportosítása virágtartó (vázadísz, virágtál, virágkosár), nézőpont 

(körkörös, egyoldalas), formai törvényszerűségek (szimmetrikus, aszimmetrikus), az 

elrendezés iránya (vízszintes, függőleges), stílus (dekoratív, vonalas-grafikus, vegetatív, 

paralel) szerint 

   A tűzött virágdíszek elkészítése: a virágtartó kiválasztása, előkészítése, a rögzítő 

anyag elhelyezése, a növényanyag betűzése, kellékezés 

 

8.3.7. Csokrok 18 óra/248 óra 

   A csokrok, mint a virágüzleti forgalom legnagyobb részét kitevő virágdíszek 

   A különböző alkalmakra, különböző formákban és stílusokban készült csokrok 

jellegzetességei 

   Történelmi csokrok, csokorformák (körkörös, egyoldalú), alkalmi csokrok (ajándék, 

esküvői, kegyeleti), stíluscsokrok (dekoratív, vonalas-grafikus, vegetatív, paralel), 

vázacsokrok 

   Esküvői csokrok jellemzői, készítési technikái, jellegzetes növényanyagai és díszítő 

kellékei 

   Kegyeleti csokrok jellemzői, készítési technikái, jellegzetes növényanyagai és díszítő 

kellékei 

 

8.3.8. Koszorúk 24 óra/248 óra 

A koszorúk készítésének célja (kegyeleti és díszítési cél) 

A koszorú váza, a felhasznált növényanyag, a technika és az alkalom szerinti 

csoportosítás 

A koszorúk csoportosítása koszorúalap (vázas és tömör alapú), technika (kötött, tűzött, 

ragasztott, vegyes), felhasználás (kegyeleti, díszítő), stílus (dekoratív, vonalas-grafikus, 

vegetatív, paralel) szerint 

   Kegyeleti (temetési, mindenszenteki, megemlékezési) koszorúk jellemzői, 
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növényanyagai és díszítő kellékei 

   Díszkoszorúk, füzérek, girlandok, fesztonok jellemzői, növényanyagai és díszítő 

kellékei 

   A koszorúkészítés törvényszerűségei: arányosság, egyéb formai törvények, 

színhatások 

 

8.3.9. Díszítő csomagolások 18 óra/248 óra 

Csokrok csomagolása 

A csomagolás anyagai, díszcsomagolás készítésének törvényszerűségei 

Cserepes növények csomagolása 

A csomagolás anyagai, készítésének törvényszerűségei 

Ajándékdíszítések jellemzői, felhasználható növény- és díszítőanyagai, készítésének 

szempontjai 

 

8.3.10. Haj- és ruhadíszek 18 óra/248 óra 

A különböző alkalmakra készült haj- és ruhadíszek, virágékszerek jellemzői, 

felhasználásuk, felhasználható növény- és díszítőanyagai 

 

8.3.11. Növény-összeültetések 20 óra/248 óra 

A növény-összeültetések tartós és alkalmi céllal készülnek földlabdás vagy cserepes 

növényekből  

A növény-összeültetés készítésének törvényszerűségei, felhasználható növényanyaga 

A növénykiválasztás szempontjai 

Tartós és alkalmi növény-összeültetések jellemzői 

A virágtartó kiválasztása, előkészítése 

A növény-összeültetés menete 

Floráriumok, fatörzs beültetések 

A hidrokultúrás nevelés jellemzői, technika megoldásai, eszközei, módjai 

A növényfalak készítésének jellemzői 

 

8.3.12. Száraz és selyem virágdíszek 20 óra/248 óra 

A száraz virágkötészeti növények, növényi részek felhasználása tartós díszek (csokrok, 

virágtálak, kosarak, koszorúk, fali díszek, faliképek, térdíszek) készítésére 

Selyem virágdíszek készítése 

 

8.3.13. Virágdíszek összerendezése 40 óra/248 óra 

Az asztaldíszek, a színpaddíszek, a kiállítások, bálok virágdíszeinek készítési 
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szempontjai 

Esküvő, temetés, az év ünnepeinek virágdíszei (húsvét, karácsony, Valentin-nap, 

halottak napja, ballagások) 

A virágdísz készítésének szempontjai, jellegzetes növény- és kellékanyagai 

Virágdíszek esztétikus elhelyezésének szempontjai a virágüzlet kirakatában 

 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, laboratórium, demonstrációs terem 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
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1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos verseny/játék  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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2. Virágkötészet gyakorlat tantárgy     567 óra/567 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai gyakorlat oktatásának célja a virágkötészeti, virágkereskedelmi feladatok 

elvégzésére alkalmas szakemberek képzése, akik alkalmasak a mindennapi munka során 

előforduló feladatok szakszerű elvégzésére. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fő kapcsolódó tantárgy a növényismeret- és kezelés.  

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Virágkezelések elvégzése 52 óra/567 óra 

Vágott virágok kezelésének gyakorlása: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak 

visszavágása, tartósítás, tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás 

szárak kezelése, fiolázás, szár bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég 

eltávolítása, portokok kicsípése, gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, 

kinyílasztás) 

Cserepes növények ápolásának gyakorlása: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, 

növényvédelem, levéltisztítás, átültetés 

 

2.3.2. Anyagok, eszközök ismerete, használata 46 óra/567 óra 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, zsinórok, 

gyertyák, ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítő 

anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötöző anyagok 

(kötöző szalagok, takarószalagok, drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, 

kéziszerszámok, ragasztópisztoly) gépek (kárpitos tűzőgép, koszorúkötő gép, 

szártisztító gép, tobozdrótozó gép, stb.) ismerete, használatuk gyakorlása 

   Az anyagok és eszközök tanulmányozása virág és kellék nagykereskedésekben, 

nagybani virágpiacokon 

 

2.3.3. Színek és formák gyakorlati alkalmazása 60 óra/567 óra 

A színek és formák helyes alkalmazásához ízlésformálás, gyakorlati tapasztalat 

szükséges 

A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben 

Színhangulatok, színellentétek, stb. készítése színes felületek segítségével 
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2.3.4. Virágkötészeti stílusok alkalmazása 24 óra/567 óra 

    A különböző virágkötészeti stílusú virágdíszek készítése 

   Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok, új 

törekvések, irányzatok gyakorlati alkalmazása 

 

2.3.5. Tűzött virágdíszek készítése 70 óra/567 óra 

Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi díszeknek használható, virágtartóban, 

rögzítő anyag segítségével készült vázadíszek, virágtálak és kosarak készítése 

   Legelőször a legegyszerűbb, dekoratív stílusú tűzött virágdíszek készítése, majd az 

alkalmakra szóló (esküvő, kegyelet, ünnepek stb.) dekoratív (struktúra, biedermeier), 

bonyolultabb összeállítású tűzött virágdíszek készítése 

   Végül a különböző stílusokban készített tűzött tálak, vázák, kosarak készítése 

 

2.3.6. Csokrok készítése 60 óra/567 óra 

A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, felhasználási 

lehetőségei 

Legelőször a körkörös és az egyoldalú dekoratív ajándékcsokrok, majd az esküvői és 

kegyeleti csokrok, végül a különböző stílus szerinti, és egyedi összeállítású csokrok 

készítése 

 

2.3.7. Koszorúk készítése 60 óra/567 óra 

A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, tűzött vagy 

ragasztásos technikával 

Legelőször az egyszerűbb megemlékezési, mindenszenteki koszorúk, füzérek, 

girlandok, fesztonok, majd a drótvázas kötött, vegyes technikájú, illetve a nagyobb 

tűzött temetési koszorúk, végül az elegáns, különleges kivitelű kegyeleti és 

díszkoszorúk készítése 

 

2.3.8. Díszítő csomagolások készítése 25 óra/567 óra 

Ajándék-díszítések, díszcsomagolások készítésének változatos technikái, stílusai, 

módjai 

   A precíz kidolgozás, az ötletgazdagság fontossága. 

 

2.3.9. Haj- és ruhadíszek készítése 35 óra/567óra 

A kitűzők, haj- és ruhadíszek, kalapdíszek, virágékszerek készítése különböző stílusban 

és technikával 

 

2.3.10. Növény-összeültetések készítése 35 óra/567 óra 
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A növény-összeültetések növényanyagának összeválogatásánál figyelembe veendő 

szempontok: a növények igényessége, mérete, növekedési üteme, színe és formája 

   Az alkalmi, a tartós (talaj- és hidrokultúrás) növény-összeültetések, virágfalak 

különböző technikai megoldásai 

 

2.3.11. Száraz és selyem virágdíszek készítése 45 óra/567 óra 

A száraz és a selyem virágdíszek (fali dísz, falikép, csokor, tál, kosár, koszorú, térdísz) 

készítése 

   Törékenységüknek és száraz körülmények között történő tárolásuk követelményének 

figyelembe vétele 

 

2.3.12. Virágdíszek összerendezése 55 óra/567 óra 

Asztaldíszek, színpaddíszek, kiállítások, bálok virágdíszeinek elkészítése, elhelyezése a 

helyszínen 

   Esküvő, temetés, egyéb ünnepi (húsvéti, karácsonyi, Valentin-napi, halottak napi, 

ballagási) virágdíszek elkészítése 

   Virágdíszek esztétikus elhelyezése a virágüzlet kirakatában 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem, gyakorlóterem, virágüzlet, tankert, külső helyszín, 

természeti környezet 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

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   - 
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1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása    x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Növénykezelési szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 
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4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

4.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással  
x   - 

4.5. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x   - 

4.6. Munkanapló vezetése x   - 

 

 

2.6. 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  

 
OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 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 

11074-12 Növényismeret és-kezelés 

Növényismeret és –kezelés gyakorlat 

Dísznövény termesztési alapismeretek 

Egy- és kétnyári dísznövények  

Évelő dísznövények 

Lombhullató díszfák és díszcserjék 

Örökzöld díszfák és díszcserjék 

Növényházi levéldísznövények 

Növényházi virágos dísznövények 

11075-12 Virágkötészet 

Virágkötészet gyakorlat 

Virágkezelések elvégzése 

Anyagok, eszközök ismerete, használata 

Színek és formák gyakorlati alkalmazása 

Virágkötészeti stílusok alkalmazása 

Tűzött virágdíszek készítése 

Csokrok készítése 

Koszorúk készítése 

Díszítő csomagolások készítése 

Haj- és ruhadíszek készítése 

Száraz és selyem virágdíszek készítése 

Növény-összeültetések készítése 
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11074-12 Növényismeret és –kezelés  

Növényismeret és –kezelés gyakorlat  

 

Témakörök 

 

Dísznövény termesztési alapismeretek  

Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái 

A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető termesztési 

munkafolyamatok elvégzése 

 

Egy- és kétnyári dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

Évelő dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

Lombhullató díszfák és díszcserjék 

A növényismeret gyakorlása 

 

Örökzöld díszfák és díszcserjék 

A növényismeret gyakorlása 

 

Növényházi levéldísznövények 

A növényismeret gyakorlása  

 

Növényházi virágos dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

 

11075-12 Virágkötészet  

 

Virágkötészet gyakorlat  

 

Témakörök 

 

Virágkezelések elvégzése 
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Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, tartósítás, 

tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, 

szár bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok 

kicsípése, gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények kezelése: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, 

növényvédelem, levéltisztítás, átültetés 

 

Anyagok, eszközök ismerete, használata 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, zsinórok, 

gyertyák, ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítő 

anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötöző anyagok 

(kötöző szalagok, takarószalagok, drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, 

kéziszerszámok, ragasztópisztoly) gépek ismerete, használatuk gyakorlása 

Az anyagok és eszközök tanulmányozása virág és kellék nagykereskedésekben 

 

Színek és formák gyakorlati alkalmazása 

A színek és formák helyes alkalmazásához ízlésformálás, gyakorlati tapasztalat 

szükséges 

A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben  

Színhangulatok, színellentétek, stb. készítése színes felületek segítségével 

 

Virágkötészeti stílusok alkalmazása 

A különböző virágkötészeti stílusú virágdíszek készítése 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok, új 

törekvések, irányzatok gyakorlati alkalmazása 

 

Tűzött virágdíszek készítése 

Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi díszeknek használható, virágtartóban, 

rögzítő anyag segítségével készült vázadíszek, virágtálak és kosarak készítése 

Egyszerűbb, dekoratív stílusú tűzött virágdíszek készítése 

 

Csokrok készítése 

A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, felhasználási 

lehetőségei 
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Körkörös és egyoldalú dekoratív ajándékcsokrok, esküvői és kegyeleti csokrok 

készítése 

 

Koszorúk készítése 

A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, tűzött vagy 

ragasztásos technikával 

Egyszerűbb megemlékezési, mindenszenteki koszorúk, füzérek, girlandok, fesztonok 

készítése 

 

 

 

4.52. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

21 622 01 

KERTI MUNKÁS  

részszakképesítés  

szakiskolában történő oktatásához  

hallássérültek (sh) számára 

 

a 34 622 02 Kertész szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 21  622 01 Kerti munkás részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 
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A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 01 

 

A részszakképesítés megnevezése: Kerti munkás  

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel  

 

Bemeneti kompetenciák: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs. 
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XVI. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

 

A hallássérült tanulók 

3. A hallássérülés fogalma 

 

A hallássérülés a különböző mértékű és jellegű halláscsökkenés gyűjtőfogalmaként 

használatos. A hallószerv organikus illetve funkcionális elváltozását jelenti, mely állapot 

valamely betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség következménye. 

A hallássérülés fogalma két fő részre, a nagyothallásra és a siketségre, illetve a köztük húzódó 

átmeneti sávra, a hallásmaradványos állapotra osztható.  

Az emberi fül meghatározott magasságú és hangerejű levegőrezgéseket képes hangként 

felfogni. Az ún. hallásküszöb azoknak a hangoknak az érzékelését jelenti, amelyeket még éppen 

meghallunk. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik. Ennek regisztrálása 

audiogrammal történik. Két szempontból jellemezhető a hallás: a még éppen meghallott 

hangerő és a meghallott hangmagasság vonatkozásában.  

 

Ép hallású az, akinek hallási ingerküszöbe megfelel a teljesen ép hallású fiatal (átlag 18-20 

éves) egyének ingerküszöbe 0 dB-lel jelzett átlagértékeinek. Ez a hallás kiterjed a hallható 

hangok teljes tartományára, vagyis a 20 és a 20 000 frekvenciájú hangok területére. Műszeres 

hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, audiométerrel. A vizsgálat során megkeresik 

minden frekvencián (125Hz-8000Hz) azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet éppen 

meghall a páciens. A hallásvizsgálat eredményét az audiogramon rögzítik.  

A 0 dB-től - pozitív számok felé - eltérő legkisebb értéket orvosi szempontból már 

halláscsökkenésként értékelik. Ha az ember hallószerve valamilyen betegség, kórfolyamat 

következtében annyira károsodik, hogy korlátozottan lesz képes a hangingerek felvételére, 

hallási fogyatékosság alakul ki.  

Míg a hallássérülés orvosi értelemben egy tág fogalom, szűkebb terjedelmű gyógypedagógiai-

pedagógiai fogalomként értelmezve egy olyan hallási rendellenesség, ahol a sérülés időpontja, 

mértéke, minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása, zavartalan fejlődése 

vagy folytatása lehetetlen, és a sérült egyén gyógypedagógiai (re)habilitációra szorul.  

A fentiek értelmében tehát eltér egymástól a hallássérülések orvosi és pedagógiai 

kategorizálása. Az orvosi jellegű csoportosítás esetén csupán a mennyiségi szempontok 

elsődleges figyelembevételével sorolja csoportba a hallássérülteket.   

 

2.  A hallássérültek csoportosítása 
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2.1.  A hallásveszteség foka, mértéke, típusa szerinti felosztás: 

 Nagyothallók, akiknek a hallásvesztesége 20-90 dB a beszédfrekvenciában. 

 Siketség határán lévő nagyothallók, akiknek 90-110 dB a hallásvesztesége a 

beszédfrekvenciákon. 

 Siketek, akiknél 110 dB a hallásveszteség a beszédfrekvenciákon  

A korai életkorban megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a személyi 

adottságok függvénye (értelem, beszéd, tanulékonyság, stb.), hogy a gyermekre, fiatalra a 

nagyothalló vagy a siket típusú fejlődésmenet jellemző. 

 

2.2.  A hallásveszteség fellépésének időpontja szempontjából történő felosztás 

 Prelinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 Posztlinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása utáni időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 

2.3.  A csoportosítás történhet a hallásküszöb, a beszéd-, nyelv megértés nehézségei és 

speciális fejlesztési szükségletek szerint: 

- Enyhe fokú nagyothallás (30-45 dB a hallásküszöb) 

- Közepes fokú nagyothallás (46-65 dB a hallásküszöb) 

- Súlyos fokú nagyothallás (66-90 dB a hallásküszöb) 

- Átmenet a nagyothallás és a siketség között (91-110 dB a hallásküszöb) 

- Siketség (110 dB felett) 

7. A hallássérülés okai 

A hallási fogyatékosság okai lehetnek örökletesek és szerzettek. 

A halláscsökkenés rendkívül összetett kórkép, a nagyothallás és siketség okai igen sokrétűek. 

Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatóak: 

 

3.1. Örökletes vagy genetikai hallási fogyatékosság 

Az örökletes hallássérülés, mint minden genetikus ártalom domináns és recesszív jellegű 

lehet. Általában kétoldali. Az örökletes eredetű hallásveszteségek lehetnek idegi, vezetéses 

vagy kevert típusúak, gyakran fordulnak elő közöttük progresszívek. Löwe (1992.) szerint 

az örökletes esetek egyharmadánál progrediáló halláskárosodásról van szó. 

 

3.2.Szerzett hallási fogyatékosság 

A szerzett hallási fogyatékosság esetében, az ártalmak három csoportját különböztetjük 

meg:  
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 Prenatális - A prenatális sérülések vagy más néven intrauterin, méhen belüli károsodások, 

az intrauterin fejlődés során alakulnak ki, és kb. 20%-át alkotja a hallási fogyatékosságnak. A 

méhen belüli életben a magzatot igen sok károsodás érheti, például: a túlzott alkoholfogyasztás, 

a mértéktelen dohányzás és számos fertőző betegség ártalmai, gyógyszerártalmak. 

 Natális vagy perinatális- a szülés körüli időszakban, illetve a szülés alatt meghatározott 

kórokok, kóros állapotok okozhatnak károsodásokat a hallószerv területén. A koraszülött 

gyerekek között is gyakori a hallási, illetve halmozott fogyatékosság. Ennek oka az érfalak 

gyengesége és az ennek következményeként előforduló agyvérzés, vagy minimális 

oxigénhiányos állapot. 

 Posztnatális - a születés után sokféle kórok (mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai) vezethet 

halláskárosodáshoz, sokszor egymással kölcsönhatásban. A szülés utáni első években 

elszenvedett fertőző betegségek közül az agyvelő- és agyhártyagyulladás rendszerint 

súlyosabb, halmozott fogyatékossággal is járhat. A leggyakoribb betegség a középfülgyulladás. 

Bár az utóbbi években csökkenőben van a skarlát, diftéria, vörheny, kanyaró és más fertőző 

betegségek előfordulása, mégis számolni kell ennek veszélyével, mely hallóideg, középfül vagy 

belsőfül eredetű hallássérülést okozhat. 

Az utóbbi évtizedekben az antibiotikumok széleskörű elterjedésével nőtt a hallássérült 

gyermekek száma. Főleg a súlyos, gyulladásos betegségekre felírt erős antibiotikumok 

okozhatnak hallóideg károsodást. 

Mechanikai traumák, a hallószervre vagy a koponyára ható különböző erőbehatások a 

hallószerv sérüléséhez, halláscsökkenéshez vezethetnek. Ezek a sérülések különböző ütések, 

baleset, roncsolások következtében létrejött traumák, pl. a koponyát érő traumák a belső fül 

sérülését is okozhatják. 

Kémiai anyagoknak, bizonyos vegyszereknek, gyógyszereknek a belső fülre gyakorolt, 

többnyire hosszabb ideig tartó mérgező, károsító hatásuk van.  

 

A hallássérülésnek tehát többféle oka lehet. Származhat a külső, a közép- és a belsőfül 

zavarából. 

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem 

vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé. Ezt vezetéses hallászavarnak nevezzük. A 

„mechanikus” hangátvitel zavara. A hallómező eltolódik, halkabban, de torzításmentesen hall 

az egyén. Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses hallászavarban szenvedők jól hallják 

a beszédet. A vezetéses hallássérülés igen nagy százalékban átmeneti jellegű, amit orvosi 

beavatkozással meg lehet szüntetni, vagy akár spontán gyógyul (így van ez például egy erősebb 

megfázás, vagy például a repülőn tapasztalható fülbedugulás esetében). Kisebb számban 

veleszületett – sokszor anatómiai elváltozás okozza a károsodást –, ilyen esetben szükséges 

lehet hallásjavító eszköz használata. Ha a belsőfülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, vagy 

az agyhoz vezető idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi eredetű. A 

hallásveszteség ebben az esetben mennyiségi és minőségi jellegű. A hangbenyomások 

halkabbak, torzabbak. E hallássérülések kb. 95%-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza 

a hallásproblémát (cochleáris hallássérülés). A fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben a 

hallóideg megbetegedése a hallászavar oka.  
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Az idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja 

kellő mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt hangerő-torzításokat eredményez, ami még 

nehezebbé teszi a beszédértést, így számukra a hallókészülék viselése elengedhetetlen. 

Súlyosabb sérüléseknél azonban nem lehet hallókészülékkel sem elérni a beszédhalláshoz 

szükséges hallásszintet. Ilyen esetekben műtéti eljárással javítják a beszédhallást. 

8. A hallássérülés következményei 

A hallássérülés a legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását érinti.  

 

4.1.A hallás jelentősége 

- a hallás minden irányból közvetít (a hallás révén a személy az őt körülvevő teljes térrel 

kapcsolatban áll) 

- a hallás távolabbi eseményekről is közvetít (amit már a szemünkkel nem vagyunk képesek 

érzékelni, a fülünkkel még halljuk) 

- a hallás permanens ingerközvetítő (akaratlagosan nem kapcsolható ki) 

- az akusztikus benyomások, illetve a beszéd irányítják a vizuális észlelést („Nézd mi van ott!”) 

- az akusztikus ingerek érdeklődést kíváncsiságot váltanak ki 

- az akusztikus benyomás előkészít a bekövetkező eseményre (hallom, hogy csengetnek) 

- a hallás útján kialakult belső beszédnek magatartás szabályozó szerepe van 

- a hallás hangulatokat közvetít 

- a hallás alapján kialakuló beszéd a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás legfőbb eszköze. 

 

A felsoroltak alapján láthatjuk, hogy a halláscsökkenés esetén milyen negatívumok érhetik a 

gyermeket. 

Többek között: 

- A valóság mozaikszerű, szaggatott információkból áll össze, mert sokszor hiányoznak a 

lényegi összefüggések. Sokszor értelmetlen, kaotikus információkat kell elfogadnia a 

tanulónak. Ebből kifolyólag már nem keresi az összefüggéseket, okokat, egyszerűen elfogadja 

az inkoherens tényeket. 

- Hiányozhatnak a távolabbról érkező, figyelmet irányító információk. Ettől a világ 

unalmasabb, egysíkúbb lesz. Sokszor a lényeges információt nem kapja meg a tanuló, mivel a 

vizuális információk közötti értékrend másként alakul, mint halló társaiknál. 

- A figyelem önkényesen vándorol 

- A személyiség merevebbé válhat, nehezen vált egyik helyzetről a másikra, megszokott 

sémákat alkalmaz, sokszor inadekvát módon. 

- A személyiség kevésbé finoman differenciált, az érzelmi világ szegényesebb, fejletlenebb, az 

empátiás készség fejletlen. 
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- A magatartást a vizuális benyomások irányítják, és csak kis mértékben befolyásolják a 

társadalmi konvenciók 

- Jellemző lehet a kapcsolatok beszűkülése. Ebből adódhat információhiány.  

- Gyakori mások szándékának félreértelmezése. 

- Téves ítélkezés 

- Agresszió 

- Önértékelési problémák. 

 

4.2. Beszédkommunikáció, a nyelv elsajátításának zavara 

 

4.2.1. Kiejtés 

Elsősorban azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, amelyeket a gyermek, 

fiatal nem jól hall. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érint a hibás 

ejtés és annál inkább kihat a beszédhangra is. Mivel a súlyos fokban hallássérült 

gyermeknél, fiatalnál nincs vagy gyenge a visszajelzés a hibás képzésről, nem is képes 

eredményesen kijavítani az artikulációs hibákat külső segítség (szurdopedagógus) nélkül. 

Leggyakrabban a sziszegők és a gy, ty, c, cs hangok a hibásan képzettek, de a 

magánhangzókban is előfordulhatnak cserék. A kiejtési hibák mellett a beszéd minőségét 

rontja a beszédprozódiai elemek hibája vagy hiánya. Jellemzője a monoton, kevésbé 

dallamos, hibásan hangsúlyozott, ritmustalan, lassú tempójú beszéd. Az artikulációs és a 

szupraszegmentális hibák hallókészülék alkalmazásával, valamint az egyéni 

szükségletekhez igazodó hallás-, beszédnevelési eljárásokkal eredményesen javíthatók. 

A súlyos hallássérültek beszédének jellemző vonásai lehetnek  

- Elmosódott, hasonló hangzású magánhangzók 

- Lelassult beszédtempó 

- Bizonytalan izomfeszültséggel képzett szavak 

- Gyakran hibás vagy hiányzó sziszegő hangok 

- Helytelen levegővétel 

- Gyakori orrhangzósság 

- Feszített hangszalagréssel képzett hangok (fejhang) 

- Gyakori hangcserék a hasonló képzésű, a hasonló területeken képzett, hasonló hangzású 

és hasonló vizuális képet nyújtó hangok között 

- Ritmustalan, hangsúlytalan, dinamikátlan beszédtempó 

- Darabos, zavart ritmus 

 

A hibás ejtés gyakran vezet helyesírási hibákhoz. A gyermek, fiatal úgy írja le a szavakat, 

ahogyan ejti őket, vagyis gyakran hibásan. Ez a hiba az írás és az olvasás egyidejű 

alkalmazásával jól javítható, és a kiejtésre is pozitívan hat. 

 

4.2.2. A szókincs jellegzetességei hallássérülteknél 

Minél nagyobb a halláskárosodás mértéke, annál szűkebb mind az aktív, mind a passzív 

szókincs. A szókincset sok olvasással, társalgással bővíthetjük. A nyelvi és beszédfejlesztő 

munka minden iskolai foglalkozásnak kiemelt feladata, a társalgáshoz, manipulációhoz, 
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beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztéssel, a szavak jelentésének állandó tisztázásával.  

A szókincs hiányosságai vezetnek a beszédértés zavaraihoz és az alacsonyabb olvasási 

szinthez. A szókincsbeli elmaradás minőségileg különbözhet a pedagógusok által tapasztalt 

korlátozott nyelvi kóddal beszélő gyermek, fiatal szókincsbeli hiányosságaitól. Mivel a 

hallássérült gyermek, fiatal beszédelsajátítása mesterséges tanulási folyamat eredménye, 

szókincséből egyszerű, hétköznapi fogalmak is hiányozhatnak, ugyanakkor magasabb 

szintű kifejezéseket ismerhetnek. A hallássérült gyermek, fiatal nehézségei elsősorban a 

szövegértés vonalán és kevésbé az olvasástechnika területén jelentkeznek. Az 

olvasástechnikai problémák általában a kezdeti szakaszt jellemzik, míg a szövegértési 

problémák gyakran fennmaradnak az iskoláztatás évei alatt. Ennek oka az, hogy habár a 

hallássérült gyermek, fiatal egyre több szót és kifejezést ismer meg, a szövegek nyelvi 

szintje folyamatosan emelkedik. A szövegértési problémákat a szűkebb szókincs, a 

szinonimák ismeretének hiánya, illetve a mondatok helytelen tagolása okozhatja. 

Minél többet társalog a gyermek, fiatal, minél többet olvas, annál erősebb ütemben fog 

gyarapodni a szókincse. 

Fontos szempont a hallássérültekkel való kommunikáció tekintetében, hogy mindig meg 

kell győződni róla, hogy a gyermek, fiatal, illetve a fiatal felnőtt hallássérült megértette-e 

azt, amit közölni szerettünk volna vele.  

Célszerű a rövid, pontos, egyszerű fogalmakkal megfogalmazott instrukciók adása, néhány 

kérdéssel a megértés ellenőrzése. 

 

4.2.3.  A beszéd grammatikájának jellemzői hallássérülteknél 

A súlyos fokban halláskárosodott gyermekek, fiatalok beszédében gyakoriak a grammatikai 

hibák. Mivel a toldalékok általában hangsúlytalan és gyakran szóvégi helyzetben fordulnak 

elő, gyakori az elhagyásuk, felcserélésük. A grammatikai hibák száma elsősorban a 

szituációkhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított társalgásokkal és 

rendszeres olvasással csökkenthető. 

 

4.3.  A beszédértés jellemzői hallássérülteknél 

A nyelvi nehézségek nemcsak az aktív nyelvhasználatot, hanem a beszédértés területét is 

érinthetik. A hallássérült gyermekek, fiatalok a halláson kívül a szájról olvasást is 

felhasználják a beszédértés segítésére, ennek mértéke gyermekenként, fiatalonként változó.  

A szájról olvasás megkönnyítése azáltal lehetséges, ha a pedagógus minden fontosabb 

közlésnél a hallássérült gyermek, fiatal felé fordul. További segítséget jelent a természetes 

artikuláció, a normális beszédtempó. Téves hiedelem, hogy a hallássérült gyermek, fiatal 

könnyebben érti a beszédet, ha az nagyon tagolt, lassú, az artikuláció eltúlzott. Előnyös a 

szájról olvasás szempontjából az is, ha a pedagógus nem járkál beszéd közben. A szájról 

olvasást nehezítheti a pedagógus arcába hulló haj (férfiaknál bajusz és szakáll), a 

fényviszonyok, valamint az, ha a beszélő a száját véletlenül eltakarja. 

Előnyös, ha egyszerre csak egy ember beszél a hallássérülttel, természetes, jól 

hangsúlyozott, érthető beszédtempóban. Ha többen beszélgetnek, ne vágjanak egymás 

szavába, közlési szándékukat jelezzék.  
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Fontos leszögeznünk, hogy a hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a 

beszédfunkciókra terjednek ki, és nem érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket. 

Amennyiben a hallásveszteség következményeit csökkentjük, akkor a hallásneveléssel, a 

hallókészülék alkalmazásával az elsődleges sérülést, a halláskárosodást, a hallásveszteség 

mértékét is csökkentjük. 

A hallássérültekkel való eljárások a személyiség egészének fejlesztésére irányulnak, ezen 

belül a nyelv, a beszéd fejlesztése eszköz és cél is egyben. A következő területek kapnak 

hangsúlyos szerepet: 

- szókincs  

- grammatika 

- szintaxis 

- kiejtés 

- beszédhallás. 

A nyelvfejlesztés megvalósulásának formái: 

- társalgások (cselekvéshez kötve vagy anélkül) 

- olvasmányok 

- írásbeli munkák. 

 

5.  A hallássérült gyermek, fiatal együttnevelése halló társaikkal 

 

5.1.  A szegregáció a sérültek és nem sérültek egymástól elkülönített oktatását jelenti. A 

szegregált, speciális iskolai oktatás igyekszik ideális feltételeket biztosítani (kis 

osztálylétszám, szakemberek megléte). Számos indoka lehet annak, hogy a gyermek, fiatal, 

speciális iskolában, szegregált szervezési formában tanul. 

 

5.2.  A másik forma az integráció (fogadás). Hazánkban legelterjedtebb az egyéni teljes 

integráció. A hallássérült gyermek, fiatal, a tanítás teljes idejét a többségi (halló) osztályban 

tölti. 

A sikeres integrációnak számos objektív feltétele van: a korai felismerés, a hallókészülékkel 

való ellátás, a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása. Korai hallás - és beszédfejlesztés, a támogató család, a tanterem 

kedvező akusztikai jellemzői, az adó-vevő készülék, indukciós hurok használata, az 

integrációt segítő gyógypedagógus közreműködése, igény esetén pedagógiai asszisztens és 

jelnyelvi tolmács segítsége. 

A hallássérült tanulókkal foglalkozó többségi pedagógusnak sokrétű feladatot kell 

megoldania egyidejűleg. Ismernie kell a sérülés sajátosságait, a habilitációs/rehabilitációs 
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lehetőségeket. Tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermek, fiatal milyen egyéni 

képességekkel rendelkezik, mennyi információt képes megérteni a hallása révén, mekkora 

mértékben támaszkodik a szájról olvasási képre. Továbbá szükséges, hogy a pedagógus 

körülbelül tisztában legyen azzal, hogy a tanuló mekkora passzív szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy a további elsajátítandó tananyagot, milyen alapokra tudja építeni. Fontos, 

tudnia, hogy a diák szövegértése milyen szinten van, hiszen így tudja segíteni őt egy-egy 

főfogalom kiemelésével, szómagyarázatokkal a szövegértés területén.  

Mindezekhez nélkülözhetetlen az egyes nevelési helyzetekben az egyéni különbségek 

figyelembevétele és pedagógiai kezelése. Az egyéni különbségek a hallássérülés 

minőségétől, mértékétől és a tanuló mentális és személyi adottságától függ.  

a. Inklúzió mint optimalizált, kibővített integráció is jelen van a mai oktatási 

rendszerünkben. Az inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerű átalakulását 

jelenti. Ebbe a folyamatba az összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. 

Nem zavaró elemként, hanem új kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális 

gondoskodás jár valamennyi tanulónak, legyen bármiben akadályozott vagy nem. 

Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több mint gyógypedagógia, és több, mint 

az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív oktatásban kiemelt szerepet kap 

a differenciált oktatás. 

A hallássérült diákok számára fontos motiváló tényező, ha a halló társaik elfogadják őket, 

így a képzésben is sikeresebbé válnak. 

Számolnunk kell szubjektív feltételekkel is az integráció tekintetében: az intellektuális 

képességek, a pozitív személyiségjegyek, az érthető beszéd, a jó beszédmegértési szint, 

nyelvi tanulékonyság, szorgalom, terhelhetőség, családi háttér. 

 

6.  A hallássérültek által használt technikai eszközök és hallásjavító műtétek 

6.1.  A hallókészülék 

 

Ma már nem létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy teljesen korrigálni. 

Ez történhet hallókészülékkel - olyan súlyos esetekben pedig, amikor a hallókészülék nem 

biztosít megfelelő erősítést -, műtéti eljárással biztosítható a hallás élménye. A modern 

hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr hangerősítő készülék. A 

levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon felfogja, és elektromos 

rezgésekké alakítja, felerősíti, majd visszaalakítja hanghullámokká. A hallókészülékkel 

történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához 

legmegfelelőbb erősítést - azaz, hogy a hallókészülékkel erősített fülön mért eredmények 

illeszkedjenek az optimális beszédmezőbe. A hallás javítására kifejlesztett készülékek 

szinte minden igényt ki tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül 
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mögé helyezhető változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig 

hozzáférhetőek. A hallókészülék felerősített hangját a fül mögé helyezhető készülékek 

esetében a fülbe egyéni lenyomat alapján elkészített fülilleszték juttatja be. A hallókészülék 

a gyermek, fiatal egyéni igényeihez, hallásállapotához igazodik. Felírását, ellenőrzését 

szakember végzi. A hallókészülékek egész napos viselésre készültek. 

A hallássérülteket oktató pedagógusnak fontos tudnia, hogy a hallókészülék 

elengedhetetlen eszköze a gyermek hatékony ismeretanyag elsajátításának. 

Kisgyermekeknél a hallókészüléke ellenőrzését, az elemek megfelelő töltöttségét a 

pedagógus ellenőrzi. Idősebb diákok képesek önmaguk elvégezni mindezt, de a biztonság 

kedvéért az őket oktató pedagógus feladata a szúrópróba szerű ellenőrzés, hogy a  

készülékek megfelelő állapotban vannak-e.   

A hallássérült diákokat integráltan oktató pedagógus jó ha tisztában van azzal, hogy a 

rosszul beállított segédeszköz fejfájáshoz és egyéb fizikai tünetekhez vezethet, illetve 

átmeneti magatartás problémákat eredményezhet. A készülék beállítását szakemberek 

végzik nem a pedagógus kompetenciája. 

Fontos szerepe a tanárnak abban van, hogy motiválja a tanulókat arra, hogy mindig viseljék 

a segédeszközt, hiszen hallásuk csak azzal optimális. 

 

6.2.  Az adó-vevő készülék jól segíti a hallássérült tanuló oktatását azáltal, hogy csak a 

hasznos jeleket erősíti fel, a háttérzajokat nem. Előnye, hogy a távolabbról jövő beszédet is 

erősíti. Egy adó és egy vevő részből áll, az adó részhez mikrofon csatlakozik, melyet 

általában a beszélő visel. 

 

6.3.1.  A Cohleáris implantátum „A cochleáris implantáció (CI) egy hallásjavító műtéti 

eljárás. Ennek során a csiga (cochlea) szőrsejtjeinek működését pótolják egy beültetett 

elektródával. A műtét előtt a gyermek alapos orvosi, gyógypedagógiai vizsgálaton esik át, 

ezek ismeretében döntenek a szülők a szakemberek támogató véleménye mellett a 

műtétről.” (dr. Perlusz Andrea) 

A cochleáris implantátum több elemből áll. Ezek egy részét a hallássérültek koponyájába 

operálják - közvetlenül a fejbőr alá ill. a belső fülbe vezetik -, más részeit pedig kívül, a 

testükön viselik. A külső elem részei: a hangokat felfogó mikrofon, a beszédprocesszor, 

valamint az adókészülék, ami a jeleket a beültetett belső elem felé továbbítja. Az adó és a 

vevő rész a fejbőrön keresztül mágnes segítségével kapcsolódnak. 

A cochleáris implantátum beépítésének legfontosabb feltétele, hogy a hallóideg - azaz a 

belső fültől az agykéreg felé vezető pálya - ép legyen. Amennyiben a műtét megtörténik 1 

hónappal később helyezik fel a készülék külső egységét. 
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A cochlearis implantátumon kívül létezik még középfül implantátum és csontvezetéses 

implantátum is. 

A csontvezetéses implantátum a hangokat a csont segítségével a belső fülbe továbbítja 

egyenesen ezzel áthidalva a külső és középfület. Három részből áll titánimplantátum, 

beszédprocesszor, illesztési felület. Legjobb eredmény a vezetéses, illetve kevert típusú 

halláscsökkenésnél, vagy egyoldali idegi hallássérülésnél érhető el. 

Középfül implantátum enyhe, közepesen súlyos és súlyos idegi típusú halláskárosodás, 

illetve kevert halláskárosodás esetében jelenthet megoldást. 

 

6.3.2. Egyéb műtéti eljárások 

- timpanoplasztika 

A dobhártya és hallócsontok középfülgyulladás következtében fellépő károsodását 

rekonstruálják műtéti eljárások során. 

- stapedotomia 

A kengyelt érintő csontosodási folyamat következtében kialakuló helyzet. Mesterséges 

anyagok felhasználásával  protéziseket, pisztonokat ültetnek be. Ezzel lehetővé téve, hogy 

a rezgések újra eljussanak a belső fülbe. 

 

6.4.   Indukciós hurok 

 

A hallókészüléket viselő tanulók számára komoly és mindennapos problémát jelent a 

hallókészülékük mikrofonján át beérkező hangok értelmezése és megértése. Külső zajok 

jelenlétében, visszhangos környezetben, vagy amikor távoli és esetenként torzult hangokat 

kellene a hallókészülék mikrofonján keresztül értelmezni, a megoldást az indukciós hurok 

jelenti. 

Az indukciós hurok a komplex akadálymentesítésben használatos elektronikus eszköz. A 

helyes megnevezése hangfrekvenciás hurokerősítő-rendszer. Az indukciós hurkokat azzal 

a céllal fejlesztették ki, hogy a hallásukban sérült emberek számára hanginformációkat 

tegyenek érthetőbbé lehetővé téve számukra azok problémamentes befogadását és 

megértését.  

 

7.  A hallássérültek oktatásában használt kommunikációs módszerek lehetséges 

csatornái: 

 

- Vokális (hangi) - auditív csatorna: a hallásmaradvány aktivizálásának időpontja 

meghatározó, erre a lehetőségre épít a hallásnevelés. Ennek a csatornának a 

felhasználásával történik a hangos beszédben történő kifejezés és a beszéd 
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megértésének kialakítása. Az enyhén hallássérült tanulók oktatásánál az auditív út 

érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nagyothallók esetében a beszédre épül a tanítás, 

kiegészítve szurdopedagógiai fejlesztéssel. 

- Az artikulációs-vizuális csatorna: vagyis a szájról olvasás és az azt kiegészítő hallás, 

illetve olvasás. Súlyosabb veszteségek esetén a szájról olvasás domináns információ 

felvételt biztosít, és a hallási benyomások töltik be a kiegészítő szerepet. 

- Manuális-vizuális kommunikációs csatorna, mely az ujj-abc, fonomimikai jeleket, 

illetve a jelnyelv használatát jelenti. Az ujj-abc jelei valamennyi beszédhangot 

megjelenítik egy-egy kézjellel. A jelnyelv szónyelv, a jelek szavaknak felelnek meg. A 

jelnyelv alkalmazása két úton lehetséges, vagy a hangos beszédnek alárendelt 

helyzetben, azt mintegy kísérve, kiegészítve, vagy mint önálló információs csatorna. 

Siket közösségekben az egymás közti fő nyelvi érintkezési forma. A jelnyelv előnye 

lehet súlyos hallássérülteknél, hogy a beszélő figyelmét kevésbé terheli, és így a siketek 

számára könnyebb kommunikációs lehetőséget kínál. Használata indokolt olyan 

esetben, amikor a hangos beszéd értelmezése kevésbé jó eredményt ígér. 

- Grafikus-vizuális kommunikációs csatorna, ami az írás és olvasás területeit foglalja 

magába. Feltétele a gazdag szókincs és a nyelv grammatikai szabályainak ismerete. 

Fontos szerephez juthat, ha a hallássérült beszéde nem eléggé érthető. 

- Vokális (artikulációs) – taktilis csatorna: a mások, vagy magunk által produkált 

beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. Például gége érintése. 

- Manuális- taltilis: súlyosabb fokú hallás, illetve egyidejűleg látássérült személyek 

alkalmazzák kommunikációjukban. Amikor egymás tenyerébe írják az információkat. 

 

8. Módszertani útmutatások 

A szakképzés eredményességében elsődleges szerepe van az ún. teamben való 

tevékenykedésnek, azaz a különböző képzettségű szakemberek összehangolt működésének. 

A team összetétele: 

- közismereti oktatásban résztvevő tanárok, 

- a szakmai, elméleti oktatást végző szakoktatók, 

- a gyógypedagógus tanárok (szurdopedagógus, logopédus), 

- a pedagógiai munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek), 

- egyéb szakemberek (szakorvosok, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás), 

- szükség esetén jeltolmács bevonása a feladatmegértés elősegítéséhez, tanulói visszajelzéshez. 

 

Az oktatás során kiemelt jelentőségű a beszédértés megfelelő körülményeinek biztosítása.  

- A pedagógusnak, szakoktatónak minden körülmények között jó szájról olvasási képet 

kell biztosítania. Optimális feltételeket kell teremteni a beszédértés elősegítésére. 

- A tanár minden fontosabb közlésnél a hallássérült felé fordul természetes, jó szájról 

olvasási képet nyújtó artikulációval, közepes beszédtempóval és dallamosan, 

dinamikusan beszél. 

- A hallássérült gyermek, fiatal tanulását az átlagos gyermeknél, fiatalnál jobban segíti a 

vizuális szemléltetés. A tanár mimikája ezért legyen kifejező. Ő maga legyen empatikus 

személyiség, fejlett problémamegoldó képességű, optimista. Egyéntől és a 

halláskárosodástól függően hasznos lehet a jelnyelv egyes elemeinek ismerete. 
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- Az elméleti tanórákon a hallássérült tanuló válassza meg úgy a helyét, hogy a lehető 

legjobban lásson. A tanterem legyen jól megvilágított. Film-, dia-, videó vetítések előtt 

a tanár ismertesse, hogy mit kell majd megfigyelni. Sötétben, hallókészülék viselése 

mellett nem érti a tanuló a magyarázatot. 

- A gyakorlati oktatás során is először ismertetni kell, hogy mi kerül cselekvő 

szemléltetésre, azaz mit kell pontosan megfigyelni. Csak a feladat ismeretében tud a 

tanuló az író – számítógépre, a kezeire, a munkavégzés technikájára koncentrálni. 

Lehajló testtartás, takart száj esetén az információ tört része jut csak el a diákhoz. 

Számítógépes gyakorlatkor a tanár a gép mögött, a diákkal szemben állva tud 

ismereteket közvetíteni. 

- A tanár, szakoktató természetes hanghordozással, nyugodt tempóban köznapi 

hangerővel és artikulációval beszéljen! Előadása érthetőségét természetes gesztusokkal, 

élénk mimikával, finom testbeszéddel fokozhatja. 

- Zajos hátterű, szűk frekvenciás vagy túl gyors beszéd rontja a beszédértés esélyeit. 

Munkatevékenység közben, korrekció előtt a tanár érintse meg a tanulót, állítsa le a 

tevékenységet, amikor feladatot jelöl ki vagy javítja a diák munkáját. 

- A tanulók vizuális gondolkodásmódja miatt az oktatás során nagy jelentőségű a 

sokoldalú szemléltetés. A szemléltetés során meg kell győződni a szakmai ismeretek, 

fogalmak tartalmi megalapozottságáról, és beépüléséről a kognitív rendszerbe. A 

feldolgozás, alkalmazás szintjein szóbeli, táblázatos, írásbeli, rajzos visszacsatolás 

kérése tájékoztatást nyújt a pedagógusnak. A tudásszint értékelésekor a szemléltető 

eszközök használata melletti tudás értékelése tekinthető reálisnak. 

- Mivel a hallássérült fiatalok nyelvi szerkezetbeli gondolkodása gyengébb, szókincsük 

mesterségesen alakult ki, a felzárkóztatásra biztosított többlet órákon a hosszabb, elvont 

tartalmú, nehezebben ejthető szavak, kifejezések elsajátítása külön is kapjon 

megerősítést. 

- A megértés, bevésés ellenőrzését szómemória játékokkal, képekkel különböző 

szövegkörnyezetű előfordulások felismertetésével, önálló szövegbe helyezéssel 

célszerű gyakoroltatni. 

 

Kiscsoportos oktatási szervezeti formákban (pl. csoportbontásban) a hallássérült tanulók ne 

képezzenek külön csoportot. Mindig a hallók között dolgozzanak a tanulás-tanítás folyamán.  

Mindig legyen a csoportban segítője, akihez fordulhat 

 

Egyéb tanulásszervezési kérdések, gyakorlati teendők 

 

- A pedagógus, szakoktató jó szájról olvasási kép nyújtásával segítheti a beszédértést. 

- Az osztályteremben olyan ülőhelyet találjanak, ahonnan közelről láthatja és hallhatja a 

tanárt! Ne kerüljön szembe az ablakkal!  

- A tanulónak biztosított forgószék is előnyös lehet. Célszerű az első padba, jobb vagy 

bal szélre ültetni a hallássérült diákot. 

- A megértést a vizuális oktatási módszerekre alapozott ismeretátadás segíti (képek, kép-

hang és írásalapú kommunikációs eszközök). 

- A tanítási órákon nélkülözhetetlen a közvetlen hallást segítő eszközök használata. 
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- A hallássérültek integrált oktatását, elsősorban a beszédmegértést segíti elő a vezeték 

nélküli kommunikációs rendszer. A tanár-diák közvetlen kapcsolat URH adóvevő, 

illetve indukciós hurok alkalmazásával könnyíthető. 

- Nehezen kiejthető szakszavak artikulációs ejtésének kialakítását és automatizálását 

szurdopedagógus, logopédus támogatja. 

- Előtérbe kerülnek mind az oktatásban, mind a számonkérésben az írásbeli 

kommunikációs formák, melyek nyelvi megfogalmazása legyen egyszerű, lényegretörő. 

Hasznos a tanulóval közösen szerkesztett szakmai szakszótár, szakmai jelszótár 

segítsége. Az értékelés pozitív és ösztönző legyen. 

-  Mindig a hallók között dolgozzanak a hallássérült tanulók a tanulás-tanítás során. 

- A hallássérült gyermek, fiatal számára problémát jelenthet a hosszabb tanári előadás 

egyidejű követése és jegyzetelése. A probléma kiküszöbölésére javasoljuk, hogy 

készítsünk vázlatot a tanulónak, vagy más tanuló órai jegyzetét fénymásoljuk. 

Ügyeljünk, hogy a szakszavak ne kerüljenek hibásan megtanulásra! 

- Nem mindig egyszerű a hallássérült tanuló számára a témaváltás. A pedagógus segítheti 

a hallássérült megértését, ha órákon hangsúlyosabban jelzi ezt, illetve még egyszer 

összefoglalja a tematikus egységeket. Témaváltáskor az új téma kerüljön fel írásban a 

táblára, ezzel jelezve a következő tematikai egységet a hallássérült tanulónak. 

Könnyebbséget jelent, ha a hallássérült tanuló esetenként írásban is megkapja azokat a 

feladatokat, melyek utasítása sok elemből áll, s minden elem fontos információt hordoz. 

- Fontos a hallássérült tanulóval előzetesen megismertetni és elsajátíttatni a tananyag 

kulcsfogalmait. 

- A jegyzetek készítésénél lehet kijelölni segítő diákot/társat, aki az órán segíti a 

hallássérült diákot annak érdekében, hogy a többi diákkal együtt tudjon haladni. Illetve 

lehet alkalmazni indigót, fénymásolást. 

- Hangsúlyozzuk az órák végén elhangzó információkat! 

- Folyamatos legyen az ellenőrzés és értékelés, a tanulási folyamat az egyéni 

szükséglethez igazodjon. 

- A hallássérült gyermek, fiatal fejlesztése pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárásokkal, megfelelő audiológiai ellátással és egyre modernebb hallókészülékek 

szakszerű használatával történhet. 

- Az eredményes nevelést, a szakmai képzés színvonalát az előbbieken túl az általános 

iskolai tanulmányok, az eddig elért fejlődés is meghatározza. 

- A hallássérült fiatalok oktatása során fokozott figyelmet kell fordítani látásuk 

védelmére. 

 

9. Hallássérültek pályaválasztásának lehetőségei 

A hallássérült tanulók pályaválasztásának szubjektív meghatározói lehetnek: 

- beszédszint 

- hallásfok 

- személyiség 

- készségek szintje.  

Az objektív meghatározó a szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség. A választás során 

háttérbe szorulnak azok a szakmák, melyek balesetveszélyesek, illetve amelyekben a 
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beszédmegértés központi szerepet tölt be. Így a pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a szubjektív meghatározók fejlesztésére, hogy szakmák köre bővülhessen számukra.  

A munkavállalás szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be a hallássérült személy 

kiegyensúlyozottsága, a kapcsolatokra való nyitottsága, az érdeklődés foka, valamint a sérülés 

egészséges elfogadása, amely a halló emberekkel szembeni előítélet kialakulását akadályozza.  

Továbbá döntő szempont a pályaválasztásnál az iskolai tananyag elsajátításának szintje, hogyan 

fejlődnek képességei, készségei a tantárgyi tudás tükrében. 

 

10. A szakmai képzésen túl kiemelt speciális nevelési feladatok 

 

- Fontos feladat a szociális kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, az érintkezési 

formák pontos értelmezése, a megfelelő nyelvi formák elsajátítása a személyiség 

harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Elengedhetetlen az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszer pontos 

kiépítése, a kognitív funkciók szintjeinek állandó fejlesztése. 

- Fontos a vizuális percepció, az önkifejezés, önmegvalósítás, a valóság képi 

feldolgozásának bekapcsolása a tanítás-tanulás folyamatába a személyiség 

kibontakoztatása céljából. 

- Mozgás, ritmus, a beszéd-ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában. 

- Szükséges a tehetség gondozása. 

- Fel kell készíteni a diákokat a felnőttek, a munka világába való beilleszkedésre. 

 

 

XVII. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 
9. évfolyam 

heti óraszám 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
2 72 2 70 

Mindösszesen 
(teljes képzés ideje) 

35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10961-16 

Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytani ismeretek 2  

70 

2  

Termesztési 

ismeretek gyakorlat 
 5  5 

Műszaki 

alapismeretek 
2    

Műszaki 

alapismeretek 

gyakorlat 

 4  5 

10962-16 

Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói 

ismeretek  
2  2  

11024-16 

Kerti munkák 

Kerti munkák  2  2  

Kerti munkák 

gyakorlat 
 4  5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10961-16  

Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytani ismeretek 72   70  142 

A növény felépítése 24   23  47 

A növények életjelenségei 24   23  47 

Növény- és környezettan 24   24  48 

Termesztési ismeretek 

gyakorlat 
 180   175 355 

Termesztés tárgyi feltételei  60   58 118 

Trágyázás, öntözés  60   58 118 

Növényvédelem  60   59 119 

Műszaki alapismeretek  72     72 

Anyagismeret 24     24 

Gépelemek, erőgépek, belső 
égésű motorok 

24     24 

A termesztés gépei 24     24 

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat  
 144   175 319 

Kéziszerszámok használata  48   58 106 

Gépelemek, erőgépek, belső 

égésű motorok működése 
 48   58 106 

A termesztés gépeinek 

működése 
 48   59 107 

10962-16  

Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek  72   70  142 

Munkavédelmi szabályok 24   23  47 

Tűz- és robbanásvédelem 24   23  47 

Környezetvédelem 24   24  48 

11024-16 

Kerti munkák 

Kerti munkák 72   70  142 

Gyümölcsös növények 

telepítése  
24   24  48 

Zöldségnövények telepítése 24   23  47 

Szőlő telepítése 24   23  47 

Kerti munkák gyakorlat  144   175 319 

Gyümölcsös növények 

telepítésének gyakorlata 
 48   58 106 

Zöldségnövények 

telepítésének gyakorlata 
 48   59 107 

Szőlő telepítésének 

gyakorlata 
 48   58 106 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 70 210 525 
1561 

(függőlegesen 
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csak 1491) 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 498 / 31,9 %  

Gyakorlati óraszámok/aránya 1063 / 68,1 % 
 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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. 
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A  

 

10961-16 azonosító számú 

 

Kertészeti alapismeretek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10961-16 azonosító számú, Kertészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10961-16 

Kertészeti alapismeretek 

Növénytani 

ismeretek 

Termesztési 

ismeretek 

gyakorlat 

Műszaki 

alapismeretek 

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Előkészíti a munkaterületet        X X X X X 

Kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges 

eszközöket, gépeket, anyagokat 
      X X X X X X 

Talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát 

végez 
  X X X X       

Tápanyag-utánpótlást végez   X X X X       

Öntözést végez     X X       

A fényviszonyokat szabályozza X X    X       

A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza X X X X X X       

Növényvédelmi feladatot lát el      X       

A növényekkel mint élő anyaggal dolgozik X X X  X X       

Üzemelteti, használja a munka- és erőgépeket, 

eszközöket, kéziszerszámokat, termesztő 

berendezéseket 

       X X X X X 

Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, 

szerszámokat karbantart 
      X X X X X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

A növényi szervek külső alaktana (morfológia)   X          

A növényi szervek felépítése, működése (anatómia) X X           

A növények életjelenségei (fiziológia)   X  X X       

A növénycsoportok jellemzői X X X          

Növények felhasználási lehetőségei   X          

A növény és a környezet kapcsolata (ökológia)   X          

A Föld meteorológiai jellemzői    X X        

Magyarország éghajlati viszonyai   X          

Meteorológiai műszerek   X          

A talaj alkotórészei, jellemzői   X X X        

Talajtípusok jellemzői   X X         

Öntözés módjai     X        

Öntözés eszközei, gépei     X  X  X X   

A talajművelés eljárásai        X X X X X 

A talajművelés eszközei, gépei        X X X X X 

A tápanyag-utánpótlás lehetőségei    X X        

Trágyafélék jellemzői (szerves- és műtrágyák)     X        

A tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei     X        
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Védekezési eljárások a növényvédelemben      X       

A fontosabb kórokozók, kártevők, gyomok 

felismerése 
     X       

A növényvédelem eszközei, gépei      X      X 

Termesztő berendezések            X 

A kertészetben előforduló erő- és munkagépek         X X X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése X X  X X   X X X   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése       X    X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség   X X X X  X X X  X 

Elemi számolási készség X X  X       X  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség    X X X X X X X X X 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)      X X X X X X X 

Testi erő     X X  X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság        X X X X X 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X X X X        

Körültekintés, elővigyázatosság         X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés    X X X X      
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1. Növénytani ismeretek tantárgy 142 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek a mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek az élő 

növénnyel, illetve annak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy tisztában 

legyenek a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik működésével, a 

legfontosabb növénycsoportokkal és a növények és a környezete kapcsolatával. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, földrajz – mindegyik témakörhöz 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. A növény felépítése     47 

óra 

Növények belső felépítése 

A növények sejtjei 

A növényi sejt általános jellemzői 

A növényi sejt alkotórészei (citoplazma, sejthártya, sejtmag, színtestek, 

sejtfüggelékek, sejtfal, sejtnedv, zárványok) 

A növények szövetei 

Osztódó szövet 

Állandósult szövet 

A növények szervei 

Gyökér – felépítés, működés, típusok, fejlődés 

Szár – felépítés, működés, típusok 

Levél – elhelyezkedés, felépítés, működés, típusok 

Virág - felépítés, működés, típusok 

Mag és termés - felépítés, működés, típusok 

A növények sejtjei 

A növényi sejt általános jellemzői 

Növényi sejt 

A növényi sejt alakja, mérete, típusai 

Aktív sejtalkotók (protoplazma, citoplazma, sejthártya, színtestek, sejtfüggelékek) 

Passzív sejtalkotók (plazmatermékek, sejtfal, sejtnedv, zárványok) 

A növényi sejt alkotó részei 

Citoplazma (alakja, felépítése, működése) 

Sejthártya (elhelyezkedése, felépítése, működése) 

Ozmózis 

Turgor 

Sejtmag (előfordulása, felépítése, működése) 

Színtestek (kloroplasztiszok, leukoplasztiszok) 

Sejtfüggelékek (csilló, ostor 

Sejtfal (pektin, cellulóz, lignin, kősejt 

Sejtnedv (cukrok, szerves savak, antociánok, alkaloidák, cseranyagok, vitaminok) 

Vitaminok (A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, 

B12-vitamin, C-vitamin 

Zárványok 
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Tartalék vagy raktározott anyagok (keményítő, zsír, olaj, nem állandó 

sejtalkotórészek.) 

Végtermékek (kristályok, illóolajok, gyanták) 

Növényi szövetek fajtái (osztódó szövet, bőrszövet, elsődleges bőrszövet 

rhizodermisz, másodlagos bőrszövet, szállítószövet, alapszövet, asszimiláló raktározó 

alapszövet, víztartó alapszövet, szellőztető szilárdító alapszövet, kiválasztó- és 

váladéktartó alapszövet) 

Növényi szövetek előfordulása 

Növényi szövetek felépítése 

Növényi szövetek működése 

Növények külső felépítése 

Hajtástengely (szártagok, szárcsomók, szállítónyalábok) 

Levelek (levéllemez, levélnyél) 

Virágok (nőivarú, hímivarú) 

Magok és termések (csíra, magfehérje) 

Gyökerek (hagyma, gumó, rizóma) 

Nyitva termő virágok felépítése 

Zárva termő virágok felépítése 

Kétszikűek felépítése 

Egyszikűek felépítése 

Fás szárú növények felépítése 

Lágyszárú növények felépítése 

 

1.3.2. A növények életjelenségei     47 

óra 

Növényi működések (felszívás, párologtatás, légzés, fotószintetizálás, anyagszállítás) 

Gyökér funkciói: rögzít, felszívás, szállítás 

Gyökér funkcióinak a folyamatai  

Legfontosabb anyagok: víz, ásványok, nitrogén fehérjék, nitrition, nitrátion, foszfor, 

kálium 

Növények gázcseréje: (anyagszállításig) 

A levél funkciói:  

Tápanyag készítés  

Fotoszintézis (zöld színtest) 

Párologtatás 

Légzés  

A szár működése: 

Háncselem feladata  

Farész elemei: 

-vízszállító sejtek 

-vízszállító csövek 

Háncsrész elemei: 

-rostacsövek 

- kísérősejtek 

Vízszállítás mechanizmusa (tapadási erő: adhézió, kohézió) 

Növények önszabályozása: 

-Vezérlés 

-Szabályozás  
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Auxin: 

-Etilén 

-Citokinin 

Növényi szövetek fajtái (osztódó szövet, bőrszövet, elsődleges bőrszövet, 

rhizodermisz, másodlagos bőrszövet, szállítószövet, alapszövet asszimiláló raktározó 

alapszövet, alapszövet, víztartó alapszövet szellőztető szilárdító alapszövet, 

alapszövet kiválasztó- és váladéktartó alapszövet) 

Növényi szövetek előfordulása 

Növényi szövetek felépítése 

Növényi szövetek működése 

Növények külső felépítése 

Növények szaporodása: 

Ivartalan növények szaporodása 

Ivaros növények szaporodása  

A növények sejtjei 

A növényi sejt általános jellemzői 

Növényi sejt 

A növényi sejt alakja, mérete, típusai 

Aktív sejtalkotók (protoplazma, citoplazma, sejthártya, színtestek, sejtfüggelékek) 

Passzív sejtalkotók (plazmatermékek, sejtfal, sejtnedv, zárványok) 

A növényi sejt alkotó részei 

Színanyagok  

A fotoszintézis általános folyamata  

A növények oxigéntermelő fotoszintézise  

A II. fotokémiai rendszer (PSII) 

Citokróm b6/f komplex 

Az I. fotokémiai rendszer 

ATP-szintézis a fotoszintézis fényszakaszában  

Katalízis  

A működés bizonyítékai 

Szabályozás 

A növényi fotoszintézis sötét-szakaszának típusai 

Oxigént nem termelő bakteriális fotoszintézis  

Fotoszintézis jelentősége 

Vegetatív növények szaporodása (tőosztás, hagyma, sarj, gumó, szár, vessző, levél) 

Nyitvatermő virágok életjelenségei  

Zárvatermő virágok életjelenségei 

Egyszikű növények életjelenségei 

Kétszikű növények életjelenségei 

Ivarszerv virág  

Pollen, virágpor 

Növények egyedfejlődése: 

Kétszakaszos egyedfejlődés 

 

1.3.3.  Növény- és környezettan     48 

óra 

A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani kategóriák, 

faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Sz.C3.ADnanyagok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_fotoszint.C3.A9zis_.C3.A1ltal.C3.A1nos_folyamata
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_n.C3.B6v.C3.A9nyek_oxig.C3.A9ntermel.C5.91_fotoszint.C3.A9zise
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_II._fotok.C3.A9miai_rendszer_.28PSII.29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Citokr.C3.B3m_b6.2Ff_komplex
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Az_I._fotok.C3.A9miai_rendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#ATP-szint.C3.A9zis_a_fotoszint.C3.A9zis_f.C3.A9nyszakasz.C3.A1ban
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Katal.C3.ADzis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_m.C5.B1k.C3.B6d.C3.A9s_bizony.C3.ADt.C3.A9kai
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Szab.C3.A1lyoz.C3.A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_n.C3.B6v.C3.A9nyi_fotoszint.C3.A9zis_s.C3.B6t.C3.A9t-szakasz.C3.A1nak_t.C3.ADpusai
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Oxig.C3.A9nt_nem_termel.C5.91_bakteri.C3.A1lis_fotoszint.C3.A9zis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_fotoszint.C3.A9zis_jelent.C5.91s.C3.A9ge
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A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, 

nyitvatermők, zárvatermők 

Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok 

A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, ember); 

élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj) 

Környezetvédelem 

Növényeket érintő környezetszennyezések 

A peszticidek  

Az élelmiszerekben és takarmányokban található növényvédő szerek megengedett 

határértéke  

Műtrágyák  

Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés  

Biocidok  

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi 

Egyezmény  

A higany kivitele és tárolása  

Higanyra vonatkozó közösségi stratégia  

Az élelmiszerek előállítása során felhasznált extrakciós oldószerek  

Dioxinokra, furánokra és PCB-kre vonatkozó közösségi stratégia  

Állatokban és állati termékekben lévő hormonhatású és egyéb anyagok ellenőrzése  

A haszonállatok hormonnal (és egyéb anyagokkal) történő kezelésének tilalma  

Állatgyógyászati készítmények maradékanyagai az állati eredetű élelmiszerekben  

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra 

vonatkozó helyes gyártási gyakorlat  

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak  

Műanyagok és műanyagból készült tárgyak  

Újrafeldolgozott műanyagok és műanyag tárgyak  

Regenerált cellulózfilmből készült anyagok és tárgyak  

Aktív és intelligens anyagok és tárgyak  

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok összetevői kioldódásának vizsgálata  

Vinil-klorid-monomert tartalmazó anyagok és tárgyak  

N-nitrozaminok cumikból történő kibocsátása  

Epoxiszármazékok élelmiszer-csomagolásokban való felhasználásának korlátozása  

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kerámiatárgyak 

Környezeti hatások értékelése (Hatásregiszter példa) 

A vállalati környezeti politika 

Szennyezőanyag-kibocsátás 

Zaj- és rezgéskibocsátás, sugárzás 

Élőhelyek megszűntetése, felszabdalása 

Természeti erőforrások készletének változása 

Környezeti elemek létének megszűntetése 

Művi elemek létesítése 

Mozgó környezeti elemek áramlásának, terjedésének, mozgási lehetőségeinek 

megváltoztatása 

Területhasználat változás 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/ev0023_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21289_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21289_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21278_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28013_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0030_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21279_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21279_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28184_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28155_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0022_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21280_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12033b_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12032b_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/mi0026_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12076_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12076_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21082a_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0028_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0014_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0013_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0012_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21084_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21083_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21088_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21076_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21300_hu.htm
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezetgazdalkodas1/ch05s02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezetgazdalkodas1/ch05s03.html
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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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés   x  
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1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

2. Termesztési ismeretek gyakorlat tantárgy   355 

óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek a mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek az élő 

növénnyel, illetve annak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy tisztában 

legyenek a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik működésével, a 

legfontosabb növénycsoportokkal, valamint a növények és környezetük kapcsolatával. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, földrajz – mindegyik témakörhöz 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1.  Termesztés tárgyi feltételei    118 

óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztő berendezések (üvegházak, növényágyak, 

fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, 

szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) 

megismerése 

A meteorológiai mérőház 

A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas nedvességmérő, 

száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének eszközei (állomási 
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hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 

A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök (Wild-

féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő) 

A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavétel (szelvényminta, átlagminta) 

Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra 

Egyszerű talajvizsgálatok (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, mésztartalom) 

 

2.3.2.  Trágyázás, öntözés    118 

óra 

Szerves trágyák használata (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű szerves 

trágyák, komposzttrágyák) 

Műtrágyák használata (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

Technológiailag kevert műtrágyák 

Iparilag kevert műtrágyák 

Összetett műtrágyák alkalmazása 

Összetett műtrágyák felhasználás: 

Agrokémiai 

Agronómiai szempontok 

Ökonómiai 

Növény specifikus igénye 

Technikai-műszaki adottságok 

Új típusú műtrágyák 

Folyékony halmazállapotú műtrágyák 

Folyékony műtrágyák alkalmazásának főbb szempontjai 

Alapvető trágyázási eljárások 

A trágya megválasztása 

A trágyamennyiség (-adag) meghatározása 

A trágya elosztásának módja, kiszórás és talajba juttatás módja 

Trágyázás időpontjának meghatározása 

Növény védőszerek alkalmazása 

 

2.3.3. Növényvédelem    119 

óra 

Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők kártételének 

felismerése (kór- és kárképek) 

Növényvédőszerek felismerése: 

Herbicidek: gyomirtó szerek 

Fungicidek: gombaölő szerek 

Inszekticidek: rovarirtó szerek 

Avicidek: madárirtó szerek 

Akaricidok vagy miticidek: atkaölő szerek 

Rodenticidek: rágcsáló irtók 

Vespacidek: darázsirtók 

Molluszkicidok: csigairtó szerek 

Baktericidek: baktériumok ellen használt vegyszerek 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1gcs%C3%A1l%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%A1zs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csig%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
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Viricidek: vírusölők 

Nematicidek: fonalféreg ölő szerek 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése 

Permetlé-összetétel számítása 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem mérgező 

szerekkel) 

Természetes növényvédő szerek használata 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tangazdaság, szakmaspecifikus képzőhely 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat x x x - 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.2. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.3. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

3. Műszaki alapismeretek tantárgy     72 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A1lf%C3%A9rgek
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óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának feladata általános műszaki ismeretek nyújtása, valamint a 

kertészetben használt erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének 

megismertetése. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Technika – mindegyik témakörhöz. 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1.  Anyagismeret     24 

óra 

A szerkezeti anyagok tulajdonságai 

Szerkezeti anyagok jellemző felhasználás módjai 

Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz, horgany, ólom, ón, nikkel, forraszanyagok 

Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg 

Műanyagok, tömítő- és szigetelőanyagok, a beton 

Tüzelő anyagok jellemzői 

Tüzelő anyagok tulajdonságai 

Tüzelő anyagok felhasználása 

Kenőanyagok jellemzői 

Kenőanyagok tulajdonságai 

Kenőanyagok felhasználása 

A műhely kéziszerszámainak ismerete 

A gépek anyagainak ismerete, ezek megmunkálhatóságának technológiái 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Kertészeti eszközök használatának ismerete (gereblye, kapa, ásó, lapát, talicska) 

Kisgép alkatrészek használatának ismerete 

Magasnyomású kerti mosók használatának technológiái 

Öntözési eszközök használatának technológiái 

Víztechnikai eszközök használatának technológiái 

Tengelyek, csapágyak anyagainak tulajdonságai 

Tengelykapcsolók, a tengelykapcsolók típusainak tulajdonságai 

Növényvédőszerek ismerete 

Trágya anyagainak ismerete 

 

3.3.2.  Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok     24 

óra 

Gépelemek, kötőgépelemek fogalma 

Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések 

Tengelyek, csapágyak, a csapágyak feladata, fajtái, karbantartása 

Tengelykapcsolók, a tengelykapcsolók típusai, jellemzőik 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás) 

Az áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 

Szivattyúk: dugattyús, membrán-, centrifugál-, fogaskerék-szivattyú, centrifugál 
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szivattyú, csavarlapátos szivattyú 

Hidraulikus munkahengerek 

A négyütemű Otto-motor szerkezete, működése 

A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése 

A kétütemű motorok 

Az Otto-motor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása 

Az elemi karburátor működése, a hidegindítás 

A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, a 

hidegindítás 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 

Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, 

tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

A teljesítményleadó-tengely, a függesztő szerkezet, a vonószerkezet 

A járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása 

A járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, 

karbantartása 

 

3.3.3. A termesztés gépei     24 

óra 

A talajművelő gépek 

Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása 

A boronák fajtái, működésük 

A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása 

A lazítók és a hengerek 

A talajmarók 

Az ásógép 

Magágykészítők 

Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása 

A hígtrágya kijuttatása 

A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (szilárd és folyékony 

műtrágyák kijuttatása) 

A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti 

permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok  

Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő 

részei, működése 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei 

A porozógépek, csávázók 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai 

A szállítás, rakodás gépei 

Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire 

Az öntözési módok (felületi, esőztető, mikroöntözés), az öntözőberendezések fő 

egységei stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik 
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Tápanyag-utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

3.5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat x x x - 
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3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

4. Műszaki alapismeretek gyakorlat tantárgy    319 

óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatok során fel kell készíteni a tanulókat a kertészetben alkalmazott 

kéziszerszámok, eszközök készségszintű használatára, a gépek, berendezések szakszerű 

üzemeltetésére. 

Legyenek képesek elvégezni az egyszerűbb javításokat, az eszközök, berendezések, gépek 

karbantartását. Meg kell tanulniuk a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és 

higiéniai előírásoknak megfelelően, a veszélyeket elhárító módon dolgozni.  

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Technika – mindegyik témakörhöz. 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1.  Kéziszerszámok használata 106 óra 

A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása 

A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Kertészeti eszközök használata (gereblye, kapa, ásó, lapát, talicska) 
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Kisgép alkatrészek használata 

Magasnyomású kerti mosók használata 

Öntözési-és víztechnikai eszközök használata 

Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása 

  

4.3.2.  Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok működése  106 

óra 

A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, 

tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, karbantartásuk, 

jellegzetes meghibásodásuk 

Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, valamint a 

levegőszűrő fő részei, működése 

Hidegindítások, indítások gyakorlása 

A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása 

Üzemanyagok, kenőanyagok 

Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a 

járművön 

Az erőátvitel egységei 

A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 

 

 

4.3.3.  A termesztés gépeinek működése 107 

óra 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, 

beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel 

(ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az 

erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 

A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, üzemeltetése, 

szabályozása, karbantartása 

Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős 

permetezők 

Vontatott porozó 

Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros 

Szórófejek, cseppnagyság jelentősége 

Környezetvédelmi, karbantartási feladatok 

Permetlé összetétel számítás 

Permetezőgépek automatikái 

A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása 

A billenthető pótkocsik üzemeltetése 

Traktoros és önjáró homlokrakodók 

Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása 

Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények 

Elektromos és gázüzemű rakodók 

Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk, vezetékek, 

szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek) 
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Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, 

karbantartása 

Öntözési automatika 

A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, komposztálók, 

láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása 

 

4.4.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tangazdaság 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   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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A  

10962-16 azonosító számú 

 

Kertészeti munkavállalói ismeretek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10962-16 azonosító számú, Kertészeti munkavállalói ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10962-16 

Kertészeti munkavállalói ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 

M
u
n
k
av

éd
el

m
i 

sz
ab

ál
y
o
k
 

T
ű
z-

 é
s 

ro
b
b
an

ás
v
éd

el
em

 

K
ö
rn

y
ez

et
v
éd

el
em

 

FELADATOK 

Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, 

biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási 

jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat 

X X  

Környezetvédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat 

betart, betartat 
  X 

Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről X   

A munkaviszony megkezdésére, folytatására, 

megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó szabályokat, 

előírásokat betart, betartat 

X   

SZAKMAI ISMERETEK 

Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, higiéniai előírások X X  

Környezetvédelmi szabályok   X 

Természetvédelem (védett növények)   X 

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái X   

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések használata X   

Munkajogi fogalmak X   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése X   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése X X  

Szakmai nyelvű beszédkészség X  X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság X X  

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X X 

Körültekintés elővigyázatosság  X  
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5. Munkavállalói ismeretek tantárgy  142 

óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan komplex ismeretanyag biztosítása, amely a kertészet bármely területén lehetővé teszi 

a munkavédelmi, tűzvédelmi, ergonómiai és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő 

munkavégzést.  

Adjon megfelelő biztonságot a balesetek és betegségek megelőzésében; a balesetekkel 

kapcsolatos operatív és adminisztratív teendők végzésében, valamint tudatosítsa a 

tűzvédelmi teendőket. 

A tanulók ismerjék meg a legalapvetőbb munkajogi fogalmakat 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

5.3. Témakörök 

Technika – mindegyik témakörhöz. 

 

5.3.1.  Munkavédelmi szabályok  47 

óra 

A munkavédelem fogalma és feladatai 

Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, munkabiztonság, 

biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, biztonságtechnika fogalma, feladata 

A munkavédelmi törvény, jogszabályok 

Biztonsági szabályzatok 

A munkavédelem helyi szabályai 

Gépkönyv, használati és kezelési utasítás 

Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás 

Műveleti - munkahelyi utasítás 

Szabványok a munkavédelemben 

A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei 

Szabványok alkalmazása 

A munkavédelem szervezetei 

Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, munkahelyi 

szervek 

A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai 

A munkavállalók munkavédelmi feladatai 

Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma 

A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

A balesetek típusai, jellegzetes okai 

Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

Baleseti ellátás, rehabilitáció 

A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények 

Munkahelyi magatartás 

Biztonsági berendezések, védőburkolatok 

Biztonsági szín- és alakjelek 

Rendszeres ellenőrzés, karbantartás 

Anyagmozgatás általános szabályai 

Anyagtárolás általános szabályai 
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Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai 

Az elsősegélynyújtó alapvető feladatai, az első ellátás nyújtása, a veszélyes behatás 

megszakítása, a sérült biztonságba helyezése 

Sérülések csoportosítása, ellátásuk 

A légzés és vérkeringés fenntartása 

Gondoskodás az orvosi ellátásról 

Az elsősegélynyújtás eszközei 

A munkák csoportosítása 

Az ember energiaszükséglete 

A fizikai munka energiaszükséglete 

Alap, munka- és szabadidős tevékenységi energia 

A dinamikus és statikus munka jellemzése 

Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete 

A szervezet alkalmazkodása a terheléshez 

A fáradás fizikai és pszichikai módjai 

A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása, 

életkor, monotonitás, a munka szervezettsége) 

Munkaidő-pihenőidő összhangja 

 

5.3.2.  Tűz-és robbanásvédelem     47 

óra 

Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak 

Tűzveszélyességi osztályok 

Éghetőség, tűzállóság 

Tűzvédelmi jogszabályok, irányító szervek, tűzoltóságok 

Az üzemi tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi oktatás, tűzriadó-terv 

Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai 

Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése 

Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (szén-dioxid) 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai 

 

5.3.3.  Környezetvédelem 48 óra 

A környezetvédelem fogalma és feladatai 

A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek 

A különböző környezet- és természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, az erdőkről, a 

vadakról stb.) szóló törvények 

A minisztérium és a hatóságok 

Környezetvédelmi feladatok 

A talajvédelem: sík és dombvidéki 

Talajerózió, defláció 

A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres növényvédelem hatása 

A víz védelme 

A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetőségek 

Tisztított szennyvíz elhelyezése 

A levegő tisztaságának védelme 

A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság megóvásának 

lehetőségei 
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Az erdők és a vadak védelme 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok ártalmatlanításának, 

újrahasznosításának eljárásai 

A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 

Környezetvédelmi károk és bírságolás 

A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban 

Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 

A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén 

Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 

Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 

 

5.4.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

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 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása 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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11024-16 azonosító számú 

 

Kerti munkák  
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szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11024-16 azonosító számú, Kerti munkák megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11024-16 

Kerti munkák 

Kerti munkák Kerti munkák gyakorlat 

G
y
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m
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lc
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y
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FELADATOK 

Gyümölcsfát ültet x   X   

Gyümölcsfajt meghatároz x   X   

Támberendezést, kerítést fenntart a gyümölcsösben x   X   

Gyümölcsöst gondoz, metsz    X   

Zöldmunkákat végez, hajtásokat kötöz a gyümölcsösben X   x   

Talajt művel, tápanyag-utánpótlást végez a gyümölcsösben x   X   

Gyümölcsöt betakarít X   x   

Szőlő telepítését végzi   x   X 

Szőlő-szaporítóanyagot előkészít, szaporítóanyagot ültet   X   x 

Támberendezést, kerítést fenntart a szőlőültetvényben   x   X 

A szőlő gondozását végzi, metsz   X   x 

Zöldmunkákat végez, hajtásokat kötöz a szőlőültetvényben   x   X 

Talajt művel, tápanyag-utánpótlást végez a 

szőlőültetvényben 
  X   x 

Szőlőt betakarít   x   X 

Talajt előkészít, tápanyag-utánpótlást végez a 

zöldségtermesztésben 
 X   x  

Zöldségnövényeket szaporít  x   X  

Növényápolási munkákat végez a zöldségtermesztésben  X   x  

Zöldségnövényeket betakarít  x   X  

Használja, karbantartja a gyümölcstermesztésben, a 

szőlőtermesztésben és a zöldségtermesztésben használatos 

eszközöket 

x x x x x X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Gyümölcsmorfológia x   X   

Gyümölcsfajok, a gyümölcstermő növények csoportosítása, 

gyümölcsfajok felismerése 
x   X   

Gyümölcstermő növények éghajlatigénye, talajigénye X   x   

Gyümölcsfák ültetése x   X   

Gyümölcsfák termőfelületének fenntartása X   x   

A gyümölcsös trágyázása talajművelése, öntözése x   X   

A gyümölcs betakarítása X   x   

Szőlőmorfológia   x   X 

Szőlőfajták   X   x 

A szőlő éghajlatigénye, talajigénye   x   X 

Szőlő ültetése   X   x 

Termőszőlők metszése, a szőlő zöldmunkái   x   X 
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Talajmunkák, tápanyag-gazdálkodás a szőlőben   X   x 

A szőlő betakarítása   x   X 

Zöldségnövények morfológiája  X   x  

Zöldségfajok, a zöldségnövények felismerése  X   X  

A zöldségnövények éghajlatigénye, talajigénye  X   X  

A zöldségnövények termesztési módjai  X   X  

A zöldségnövények szaporítása, ápolási munkái  x   X  

A zöldségnövények betakarítása  X   x  

A gyümölcstermesztésben, a szőlőtermesztésben és a 

zöldségtermesztésben előforduló eszközök, anyagok, 

épületek, építmények 

x   X   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése  X  x   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése X x   x x 

Mennyiségérzék   x  X  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség x x x x x X 

Monotónia-tűrés      x 

Megbízhatóság x x x x X x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x X X 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X x x x x 

Módszeres munkavégzés x X x x x x 
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6. Kerti munkák tantárgy 142 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a gyümölcs-, a zöldség- és a szőlőtermesztés leglényegesebb, 

a gyakorlati munkavégzéshez feltétlenül szükséges szakmai elméleti ismereteinek 

megismertetése a tanulókkal. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia – mindegyik témakörhöz 

 

6.3.Témakörök 

 

6.3.1.  Gyümölcsös növények telepítése  48 óra 

A gyümölcstermő növények fogalma, gyümölcsfajok 

A gyümölcstermő növények csoportosítási módjai 

A gyümölcstermő növények részei 

A gyümölcsfajok éghajlati és talajigénye 

A gyümölcstermő növények szaporítási módjai 

A sor- és tőtáv, sor- és sorköz fogalma 

Gyümölcsfák ültetése: 

Gyümölcsfák ültetésének az időpontja,  

Gyümölcsfák ültetési anyagának típusai, a növények előkészítése az ültetéshez 

Gyümölcsfák ültetése 

Gyümölcsfák ültetés utáni munkálatai 

Metszés: a metszés alapfogalmai, a metszés ideje, metszésmódok, a metszés eszközei, 

sebkezelés, a nyesedék eltávolítása 

A gyümölcsfák öntözésének jelentősége, fenntartó trágyázásuk, gyümölcsfák 

mechanikai talajápolása, a zöldmunkák fogalma, a támberendezés fenntartása  

Az ápolási munkák eszközei 

Az érettség fogalma 

A betakarítás módjai 

Gyümölcsfajok kézi betakarításának jellemzői 

Az alakító és ritkító metszés célja 

A metszés ideje, kivitelezési módja, sebkezelés, nyesedék eltávolítás 

A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és éghajlati 

viszonyok) 

A metszés és hajlítás biológiai alapjai 

A metszés elemei 

A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők lehajlítása, leívelése) 

A metszésmódok hatása a növekedésre, termőrész-képződésre 

A termőegyensúly 

Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák kialakítása 

A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartás módjai (ritkító 

metszés, ifjító metszés, átoltás)  

Gyümölcsritkítás, termésszabályozás 

A tápanyagellátás célja 

A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 

A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 
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A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 

A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 

A talajművelés módjai (mechanikai, vegyszeres, biológiai vagy talajtakarásos), menete 

A talajművelés céljai 

A talajművelés feladatai 

A talajművelés technológiái 

Az öntözés célja, jelentősége 

A gyümölcstermő növények vízigénye 

Az öntözés időpontjai 

Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, kondicionáló, színező stb.) 

Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, mikroöntözés 

(csepegtető, mini szórófejes, mini esőztető mikroszórófejes, mikroesőztető), esőszerű 

öntözés 

Az öntözés menete 

A gyümölcsfélék általános károsítói: élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok 

A növényvédelem célja, (a károsítók felismerése, az elterjedés megakadályozása, 

előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 

A növényvédelem jelentősége 

A növényvédelem feladata 

A növényvédelem módjai: karantén hatósági intézkedések, termesztéstechnikai, 

mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnikai védekezés 

Komplex és integrált növényvédelem 

Trágyázási technológiák ismerete 

Trágyák fajtáinak ismerete 

Különböző gyümölcsös növények telepítésének ismerete:  

(alma, birs, cseresznye, datolyaszilva, egres, eper, faeper, földicseresznye, görögdinnye, 

josta, kajszibarack, kivi, kopasz kivi (weiki), körte, málna, meggy, naspolya, nektarin, 

paradicsom, őszibarack, ribizli, ringló, sárgadinnye, tüskétlen szeder, szilva, szőlő, dió, 

mandula, pisztácia, szelídgesztenye, berkenye, csipkebogyó (vadrózsa), erdei szamóca, 

fekete áfonya, fekete bodza, feketeribizli, galagonya, hamvas szeder, homoktövis, 

kökényszilva, közönséges boróka, madárberkenye, húsos som, tőzegáfonya, 

vadcseresznye (madárcseresznye), vadalma, vadkörte, vadszeder, vörös áfonya, acai, 

ananász, avokádó, banán, citrom, datolya, durian, édes granadilla, füge, grépfrút (grape 

fruit), gránátalma, jujuba, kaktuszfüge, kaktuszgyümölcs, kamkvat, közönséges 

földicseresznye, kuruba, licsi, zöldcitrom (lime), mandarin, mangó, maracuja, narancs, 

naranjilla, óriás passiógyümölcs, papája, perui földicseresznye, pomelo, rambután, 

tojásdinnye) 

 

6.3.2.  Zöldségnövények telepítése  47 óra 

A zöldségnövények fogalma, zöldségfajok 

A zöldségfajok növénytani jellemzői, igényei 

A hajtatás módjai, a módok fontosabb jellemzői 

A szabadföldi termesztés módjai, a módok fontosabb jellemzői, a vetésforgó jelentősége 

A zöldségnövények szaporítási módjai 

A sor- és tőtáv, sor és sorköz fogalma 

A magvetés célja, módjai, a vetés mélysége 

A palánták típusai 

Az öntözés, a mechanikai talajmunkák, a tápanyag-utánpótlás célja, eszközei 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemes_alma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Birs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Datolyaszilva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egres_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szam%C3%B3ca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eperfa
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gdinnye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Josta
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kajszibarack
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kivi_%28gy%C3%BCm%C3%B6lcs%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kopasz_kivi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemes_k%C3%B6rte
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Meggy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Naspolya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nektarin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paradicsom_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90szibarack
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ribizli
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilva
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rgadinnye
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCsk%C3%A9tlen_szeder
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91l%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mandula_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Piszt%C3%A1cia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szel%C3%ADdgesztenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1rberkenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csipkebogy%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erdei_szam%C3%B3ca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_%C3%A1fonya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bodza_%28n%C3%B6v%C3%A9nynemzets%C3%A9g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feketeribizli
http://hu.wikipedia.org/wiki/Galagonya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvas_szeder
http://hu.wikipedia.org/wiki/Homokt%C3%B6vis
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_bor%C3%B3ka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1rberkenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsos_som
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91zeg%C3%A1fonya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadcseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadalma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadk%C3%B6rte
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadszeder
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s_%C3%A1fonya
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Acai&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anan%C3%A1sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Avok%C3%A1d%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Citrom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Datolya
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Durian&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89des_granadilla
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCge
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9pfr%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1n%C3%A1talma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jujuba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaktuszf%C3%BCge
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaktuszgy%C3%BCm%C3%B6lcs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kamkvat
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_f%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_f%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kuruba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Licsi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lime
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lime
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mandarin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mang%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maracuja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Narancs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Naranjilla
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93ri%C3%A1s_passi%C3%B3gy%C3%BCm%C3%B6lcs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Perui_f%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pomelo
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rambut%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Toj%C3%A1sdinnye
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Az érettség fogalma 

A betakarítás módjai 

Zöldségfajok kézi betakarításának jellemzői 

A zöldségnövények hőigényének felmérése 

A zöldségnövények fényigényének felmérése 

A zöldségnövények vízigényének felmérése 

A zöldségnövények tápanyagigényének felmérése 

Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepének 

viszgálata 

A zöldségnövények levegő igény összetételének vizsgálata 

A talaj szerepének vizsgálata a zöldségfélék termesztésében 

A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati vizsgálata a zöldségnövények 

termesztésében 

A termesztő berendezések használata: üvegházak vagy növényházak (szaporító, 

termesztő, vegyes hasznosítású növényházak), fóliás termesztő berendezések 

A zöldségfélék termesztési módjainak kipróbálása: szabadföldi termesztés (korai-, 

tömegtermesztés), termesztő berendezés alatti termesztés 

A növényházi termesztés sajátosságainak felismerése 

A fóliás termesztő berendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés 

A váz nélküli fóliatakarásos termesztés 

Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 

Növényi sorrend, vetésszerkezet 

A biotermesztés  

Szaporítás  

Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) 

szaporítási eljárások 

A vetés, a vetőmag tulajdonságainak vizsgálata 

A vetőmag vetés előtti kezelése 

A zöldségnövények tenyészterületének vizsgálata 

Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 

A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 

A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés 

A palántanevelés közegei és termesztőedényei 

A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 

Palántázás legfontosabb lépéseinek 

A trágyázás  

A trágyázás módjai, menete: alaptrágyázás, indítótrágyázás, fejtrágyázás Szerves-, 

műtrágyázás a zöldségtermesztésben 

Zöldségek ültetése: articsóka, bab, burgonya, csemege kukorica, cékla, dinye 

(görögdinnye, sárgadinnye), feketegyökér, ehető gombák, hagymafélék (vöröshagyma, 

póréhagyma, téli sarjadékhagyma, metélőhagyma, fokhagyma), káposztafélék 

(fehérképoszta, lilakáposzta, kelkáposzta (leveles kel, kínai kel, bimbóskel), karalábé, 

karfiol, brokkoli, paprika (fűszerpaprika), paradicsom, pasztinák, petrezselyem, 

levélpetrezselyem, rebarbara, retek, saláta (endíviasaláta, fejes saláta, cikóriasaláta, 

kötözősaláta, mezei saláta, tépősaláta), spárga, sárgarépa, som, sóska, spenót, padlizsán, 

torma, tök (spárgatök, sütőtök, laskatök), cukkini, patisszon, uborka, zeller, zöldborsó 

Jelentősebb zöldségfélék felismerése 
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6.3.3.  Szőlők telepítése  47 óra 

A szőlőfajták csoportosítása 

A borszőlő-fajták és a csemegeszőlő-fajták csoport jellemzői, a csoportok 

legjellemzőbb fajtái 

Ültetés: az ültetés ideje, módja, a szaporítóanyag 

Metszés: a metszés alapfogalmai, a metszésmódok, a metszés ideje, a termő szőlő 

metszése, metszés eszközei, a venyige eltávolítása 

A szőlő mechanikai talajápolása, fenntartó trágyázása, zöldmunkák a támberendezés 

fenntartása 

Az ápolási munkák eszközei 

A borszőlő betakarítása, a betakarítás eszközei 

A csemegeszőlő betakarításának eszközei 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztő berendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények 

(cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, 

metszőolló stb.) megismerése 

A meteorológiai mérőház 

A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas 

nedvességmérő, száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének 

eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 

A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök 

(Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő) 

A talaj ismerete (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavételi ismeretek (szelvényminta, átlagminta) 

Talajminták előkészítésének ismerete laboratóriumi vizsgálatra 

Egyszerű talajvizsgálatok ismerete (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, 

mésztartalom) 

Szerves trágyák használatának ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi 

eredetű szerves trágyák, komposzttrágyák) 

Műtrágyák használatának ismerete (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

Technológiailag kevert műtrágyák ismerete 

Iparilag kevert műtrágyák ismerete 

Összetett műtrágyák alkalmazásának technológiái 

Összetett műtrágyák felhasználásának technológiái 

Agronómiai szempontok 

Ökonómiai szempontok ismerete 

Növény specifikus igénye 

Technikai-műszaki adottságok 

Új típusú műtrágyák 

Folyékony halmazállapotú műtrágyák 

Folyékony műtrágyák alkalmazásának főbb szemptontjai 

Alapvető trágyázási eljárások ismerete 

A trágya megválasztásának ismerete 

A trágyamennyiség (-adag) meghatározásának ismerete 

A trágya elosztásának módja, kiszórás és talajba juttatás módja 

Trágyázás időpontjának meghatározása 
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Növény védőszerek alkalmazásának technológiái 

Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők 

kártételének felismerésének ismerete (kór- és kárképek) 

Növényvédő szerek felismerésének technológiái 

herbicidek: gyomirtó szerek 

fungicidek: gombaölő szerek 

inszekticidek: rovarirtó szerek 

avicidek: madárirtó szerek 

akaricidok vagy miticidek: atkaölő szerek 

rodenticidek: rágcsáló irtók 

vespacidek: darázsirtók 

molluszkicidok: csigairtó szerek 

baktericidek: baktériumok ellen használt vegyszerek 

viricidek: vírusölők 

nematicidek: fonalféreg ölő szerek 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek ismerete 

Permetlé-összetétel számításának ismerete 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverésének ismerete (gyakorlatilag 

nem mérgező szerekkel) 

Természetes növényvédő szerek használatának ismerete 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása x   - 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1gcs%C3%A1l%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%A1zs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csig%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A1lf%C3%A9rgek
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jegyzeteléssel 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7. Kerti munkák gyakorlat tantárgy   319 

óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlat keretében ismertetjük meg a kertészeti termesztés alapvető munkáit. 

A tanuló legyen képes elvégezni a ház körüli kertekben az alapvető kertészeti 

tevékenységeket. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia – mindegyik témakörhöz 

 

7.3.Témakörök 

 

7.3.1.  Gyümölcsös növények telepítésének gyakorlata  106 óra 

A gyümölcsfaiskola részeinek megismerése 

A gyümölcsfa részei, termőrészek felismerése 

Ivaros és ivartalan szaporítási módok gyakorlása 

Csemetenövények nevelése, ápolása, kitermelése 

A telepítés előkészítése: területrendezés, talajjavítás, talajfertőtlenítés, talaj-előkészítés, 

a fák helyének kitűzése 

A telepítés: az ültetési anyag átvétele, a fák előkészítése az ültetéshez (gyökérmetszés, 

pépezés), a gyümölcsfák ültetése, a telepítést követő munkák (védelem, a telepítés 

nyilvántartása) 

Támberendezés készítése, karbantartása 

Szervestrágyázás: istállótrágyázás; trágyalé, komposzt, szerves hulladék kijuttatása és 

bedolgozása; zöldtrágyázás 

Műtrágyázás: szilárd műtrágyák kijuttatása, bedolgozása; folyékony műtrágyák 

használata 

Kémiai (vegyszeres) talajművelés: gyomirtó szer megválasztás, bekeverés, kijuttatás, 

bedolgozás 

Biológiai talajművelés: füvesítés, zöldtrágyázás, talajtakarás 

Az alakító és ritkító metszés célja 

A metszés ideje, kivitelezési módja, sebkezelés, nyesedék eltávolítás 

A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és éghajlati 
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viszonyok) 

A metszés és hajlítás biológiai alapjai 

A metszés elemei 

A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők lehajlítása, leívelése) 

A metszésmódok hatása a növekedésre, termőrész-képződésre 

A termőegyensúly 

Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák kialakítása 

A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartás módjai (ritkító 

metszés, ifjító metszés, átoltás)  

Gyümölcsritkítás, termésszabályozás 

A tápanyagellátás célja 

A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 

A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 

A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 

A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 

A talajművelés, célja, jelentősége, feladata, módjai (mechanikai, vegyszeres, biológiai 

vagy talajtakarásos), menete 

Az öntözés célja, jelentősége 

A gyümölcstermő növények vízigénye 

Az öntözés időpontjai 

Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, kondicionáló, színező stb.) 

Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, mikroöntözés 

(csepegtető, mini szórófejes, mini esőztető mikroszórófejes, mikroesőztető), esőszerű 

öntözés 

Az öntözés menete 

A gyümölcsfélék általános károsítói: élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok 

A növényvédelem célja, jelentősége, feladata (a károsítók felismerése, az elterjedés 

megakadályozása, előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 

A növényvédelem módjai: karantén hatósági intézkedések, termesztéstechnikai, 

mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnikai védekezés 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

7.3.2.  Zöldségnövények telepítésének gyakorlata  107 óra 

A zöldségnövények hőigénye 

A zöldségnövények fényigénye 

A zöldségnövények vízigénye 

A zöldségnövények tápanyagigénye 

Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepe 

A zöldségnövények igénye a levegő összetételét illetően 

A talaj szerepe a zöldségfélék termesztésében 

A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati jelentőségük a zöldségnövények 

termesztésében 

A termesztő berendezések fogalma 

A termesztő berendezések csoportosítása: üvegházak vagy növényházak (szaporító, 

termesztő, vegyes hasznosítású növényházak), fóliás termesztő berendezések 

A zöldségfélék termesztési módjai: szabadföldi termesztés (korai-, tömegtermesztés), 

termesztő berendezés alatti termesztés 

A növényházi termesztés szerepe, jelentősége és sajátosságai 
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A fóliás termesztő berendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés 

A váz nélküli fóliatakarásos termesztés 

Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 

Növényi sorrend, vetésszerkezet 

A biotermesztés lehetőségei, feltételei 

A szaporítás fogalma 

Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) 

szaporítási eljárások 

A vetés, a vetőmag tulajdonságai 

A vetőmag vetés előtti kezelése 

A zöldségnövények tenyészterülete 

Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 

A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 

A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés 

A palántanevelés közegei és termesztő edényei 

A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 

A trágyázás célja, jelentősége 

A trágyázás módjai, menete: alaptrágyázás, indítótrágyázás, fejtrágyázás Szerves-, 

műtrágyázás a zöldségtermesztésben 

 

7.3.3.  Szőlő telepítésének gyakorlata 106 óra 

Az ültetvény-telepítések előkészítése (tereprendezés, talajmintavétel, talajelőkészítés, a 

tőkék helyének kitűzése, a szaporítóanyag előkészítése) 

Az ültetés (ültetés gödörbe, kézifúróval, hidrofúróval, fóliatakarással) 

Az ültetés befejező munkái (felcsirkézés, az ültetés minőségének ellenőrzése, 

törzskönyvezés) 

A telepítés gondozása 

Támberendezés-típusok tanulmányozása, építése (az oszlopok beállítása, karózás, 

huzalozás) 

A támberendezések karbantartása, felújítása 

A szőlőtőke részeinek megismerése 

A tőkeművelési módok bemutatása 

Európai vessző előállítása (begyűjtés helye, ideje) 

A vessző tárolása és növényvédelmi vonzata 

A szaporításra alkalmas vessző szabványa 

Az európai vessző iskolázása, módjai, ápolása, felszedése 

Alanyvessző előállítása, alanyfajták ismerete (mésztűrés, filoxéra-ellenállóság) 

Alanytelep éves ápolási munkái 

Az oltványkészítés műveletei 

Előhajtatás, edzés 

Oltványok iskolázása 

Gyökeres oltványok felszedése, szabványok 

In vitro szaporítóanyag előállítása 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tangazdaság 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
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tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
E

g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása 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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Összefüggő szakmai gyakorlat 

OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 
az első évfolyamot követően 70 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 

 

11024-12 Kerti munkák 

 

 

Kerti munkák gyakorlat 

Gyümölcsös növények telepítésének 

gyakorlata 

Zöldségnövények telepítésének gyakorlata 

Szőlő telepítésének gyakorlata 

 

 

11024-16 Kerti munkák 
 a 9. évfolyamot követően 

 

Kerti munkák gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Gyümölcsös növények telepítésének gyakorlata 

A gyümölcsfaiskola részeinek megismerése 

A gyümölcsfa részei, termőrészek felismerése 

Ivaros és ivartalan szaporítási módok gyakorlása 

Csemetenövények nevelése, ápolása, kitermelése 

A telepítés előkészítése: területrendezés, talajjavítás, talajfertőtlenítés, talaj-előkészítés, 

a fák helyének kitűzése 

A telepítés: az ültetési anyag átvétele, a fák előkészítése az ültetéshez (gyökérmetszés, 

pépezés), a gyümölcsfák ültetése, a telepítést követő munkák (védelem, a telepítés 

nyilvántartása) 

Támberendezés készítése, karbantartása 

Szervestrágyázás: istállótrágyázás; trágyalé, komposzt, szerves hulladék kijuttatása és 

bedolgozása; zöldtrágyázás 

Műtrágyázás: szilárd műtrágyák kijuttatása, bedolgozása; folyékony műtrágyák 

használata 

Kémiai (vegyszeres) talajművelés: gyomirtó szer megválasztás, bekeverés, kijuttatás, 

bedolgozás 

Biológiai talajművelés: füvesítés, zöldtrágyázás, talajtakarás 

Az alakító és ritkító metszés célja 

A metszés ideje, kivitelezési módja, sebkezelés, nyesedék eltávolítás 

A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és éghajlati 

viszonyok) 

A metszés és hajlítás biológiai alapjai 
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A metszés elemei 

A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők lehajlítása, leívelése) 

A metszésmódok hatása a növekedésre, termőrész-képződésre 

A termőegyensúly 

Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák kialakítása 

A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartás módjai (ritkító 

metszés, ifjító metszés, átoltás)  

Gyümölcsritkítás, termésszabályozás 

A tápanyagellátás célja 

A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 

A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 

A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 

A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 

A talajművelés, célja, jelentősége, feladata, módjai (mechanikai, vegyszeres, biológiai 

vagy talajtakarásos), menete 

Az öntözés célja, jelentősége 

A gyümölcstermő növények vízigénye 

Az öntözés időpontjai 

Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, kondicionáló, színező stb.) 

Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, mikroöntözés 

(csepegtető, mini szórófejes, mini esőztető mikroszórófejes, mikroesőztető), esőszerű 

öntözés 

Az öntözés menete 

A gyümölcsfélék általános károsítói: élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok 

A növényvédelem célja, jelentősége, feladata (a károsítók felismerése, az elterjedés 

megakadályozása, előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 

A növényvédelem módjai: karantén hatósági intézkedések, termesztéstechnikai, 

mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnikai védekezés 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

Zöldségnövények telepítésének gyakorlata 

A zöldségnövények hőigénye 

A zöldségnövények fényigénye 

A zöldségnövények vízigénye 

A zöldségnövények tápanyagigénye 

Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepe 

A zöldségnövények igénye a levegő összetételét illetően 

A talaj szerepe a zöldségfélék termesztésében 

A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati jelentőségük a zöldségnövények 

termesztésében 

A termesztő berendezések fogalma 

A termesztő berendezések csoportosítása: üvegházak vagy növényházak (szaporító, 

termesztő, vegyes hasznosítású növényházak), fóliás termesztő berendezések 

A zöldségfélék termesztési módjai: szabadföldi termesztés (korai-, tömegtermesztés), 

termesztő berendezés alatti termesztés 

A növényházi termesztés szerepe, jelentősége és sajátosságai 

A fóliás termesztő berendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés 

A váz nélküli fóliatakarásos termesztés 
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Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 

Növényi sorrend, vetésszerkezet 

A biotermesztés lehetőségei, feltételei 

A szaporítás fogalma 

Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) 

szaporítási eljárások 

A vetés, a vetőmag tulajdonságai 

A vetőmag vetés előtti kezelése 

A zöldségnövények tenyészterülete 

Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 

A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 

A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés 

A palántanevelés közegei és termesztőedényei 

A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 

A trágyázás célja, jelentősége 

A trágyázás módjai, menete: alaptrágyázás, indítótrágyázás, fejtrágyázás Szerves-, 

műtrágyázás a zöldségtermesztésben 

 

Szőlő telepítésének gyakorlata 

Az ültetvény-telepítések előkészítése (tereprendezés, talajmintavétel, talajelőkészítés, a 

tőkék helyének kitűzése, a szaporítóanyag előkészítése) 

Az ültetés (ültetés gödörbe, kézifúróval, hidrofúróval, fóliatakarással) 

Az ültetés befejező munkái (felcsirkézés, az ültetés minőségének ellenőrzése, 

törzskönyvezés) 

A telepítés gondozása 

Támberendezés-típusok tanulmányozása, építése (az oszlopok beállítása, karózás, 

huzalozás) 

A támberendezések karbantartása, felújítása 

A szőlőtőke részeinek megismerése 

A tőkeművelési módok bemutatása 

Európai vessző előállítása (begyűjtés helye, ideje) 

A vessző tárolása és növényvédelmi vonzata 

A szaporításra alkalmas vessző szabványa 

Az európai vessző iskolázása, módjai, ápolása, felszedése 

Alanyvessző előállítása, alanyfajták ismerete (mésztűrés, filoxéra-ellenállóság) 

Alanytelep éves ápolási munkái 

Az oltványkészítés műveletei 

Előhajtatás, edzés 

Oltványok iskolázása 

Gyökeres oltványok felszedése, szabványok 

In vitro szaporítóanyag előállítása 
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4.53. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

 21 622 01 

 KERTI MUNKÁS  

részszakképesítés  

szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

a 34 622 02 Kertész szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv 

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 21  622 01 Kerti munkás részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet,  

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 01  

 

A részszakképesítés megnevezése: Kerti munkás   

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
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Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel 

 

Bemeneti kompetenciák: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

XVIII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

Tanulásban akadályozottak 

 

5. A tanulásban akadályozottság fogalma, jellemzői 

 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az idegrendszer 

biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 
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A tanulási akadályozottság az esetek nagy részében az iskolába lépés évében realizálódik. Ám 

egyes gyermekeknél már az óvodás korban is felmerülhet a gyanú az sikertelen iskolai 

előmenetelre. 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a 

gyermeket egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar 

következik be, amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. 

Az érintett tanulóknál előfordulhatnak problémák a következő területeken: 

- észlelés (egyensúly észlelés, nehézségi erő észlelés, taktilis-kinesztetikus észlelés, 

auditív észlelés, vizuális észlelés, amnesztikus funkciók) 

- kivitelezés-végrehajtás (izomtónuszavar, nagymozgások, finommozgások, mimika) 

- szociális-emocionális terület:  

  a késztetések területén (apátia, passzivitás, túlérzékenység, hiperaktivitás), 

 az általános pszichés állapotban (levertség, féktelenség, szorongás),  

 a motiváció alakulásában (motiválatlanság, megközelíthetetlenség), 

 a munkavégzésben (gyors kifáradás, vontatott tempó, impulzivitás), 

 az önirányításban (rövid zárlati cselekvések, labilitás, rigiditás),  

 az önértékelésben (kisebbségi érzés, hiányos énkép, túlzott elbizakodottság, 

egocentrizmus)  

 és a szociális beilleszkedésben (elszigeteltség, kapcsolatteremtési nehézségek, túlzott 

alkalmazkodás, belátás hiánya, agresszivitás). 

 (Englbrecht - Weigert, 1996, 33-38. ) 

 

A tanulási akadályozottak körét tehát az enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, 

illetve az iskolában tanulási problémákkal küzdő gyermekek alkotják. 

„A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A folyamatosan ható, kiváltó 

okok feltárásával, ezek kedvező irányú befolyásolásával, a tanulási akadályozottság 

részben megelőzhető, részben súlyosságának mértékében csökkenthető.” (Mesterházi 

Zsuzsa) 

 Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a 

tanulási akadályozottság további romlását. Ha azonban nem kapnak elég segítséget, akkor 

kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük 

(motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és 

figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási 

környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek 

következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, 

ezért az oktatás során még ekkor is nagy figyelmet kell fordítani rájuk. A problémák az 

érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a szocio-emocionális területeken, 

valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve sikerül 

munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a hívei szerint a 

„mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor 
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jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére 

fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül. 

 

6. A szegregált és integrált szervezeti formák  

 

Szegregált intézményekben tanulnak tanulásban akadályozott diákok. Amely gyógypedagógiai 

intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, gyógypedagógusok dolgoznak, valamint 

speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban akadályozott 

fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős tevékenységekben. A 

tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének esetében az integráció 

feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű 

kortárscsoporton belül kapják meg. Tanulási akadályozottság esetén több területet érintő, tartós, 

súlyos problémáról van szó, mely megfelelő szakmai segítség nélkül a többségi iskolákban 

nagyon megnehezíti az érintett gyermek és pedagógus életét is. A probléma gyökere nem 

kifejezetten a gyermekben van, hanem a többségi iskola és a sajátos igényű tanuló 

találkozásában.  

Hazánkban is egyre nagyobb teret hódít meg az integrált/inkluzív oktatás, nevelés, melynek 

elengedhetetlen feltétele a gyógypedagógiai segítségnyújtás és a megfelelően strukturált 

környezet. 

Inklúzió mint optimalizált, kibővített integráció is jelen van a mai oktatási rendszerünkben. Az 

inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerű átalakulását jelenti. Ebbe a folyamatba az 

összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. Nem zavaró elemként, hanem új 

kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális gondoskodás jár valamennyi tanulónak, 

legyen bármiben akadályozott vagy nem. Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több 

mint gyógypedagógia, és több, mint az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív 

oktatásban kiemelt szerepet kap a differenciált oktatás. 

 

6.1.Az integráció/inklúzió feltételei  

 

„A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai integrációjának az a célja, hogy 

ezek a gyermekek a pedagógiai többletszolgáltatásokat ne kortárscsoportjaiktól 

elkülönülten, hanem velük együtt kapják meg, kiegészítve a pedagógiai ráhatások körét 

a szocializáció abból fakadó elemeivel, hogy a gyermekek heterogén csoportokban 

tanulnak.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák Márta Módszertani intézményi 

útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó iskolák számára 2005.) 

 

 

5. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai boldogulását 

segítő tárgyi feltételek.  

- Az iskolának rendelkeznie kell megfelelő intézményi dokumentumokkal (alapító 

okirat, pedagógiai program, nevelési program, helyi tanterv) Ki kell dolgoznia egy 

egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos tananyagot közvetítő tantervet, eltérés 

mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni képességekhez illeszkedő követelmények 

szintjén jelentkezhet. 

- A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 
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figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.  

- Ajánlott a tanterem berendezésénél figyelembe venni a strukturált tanítási környezet 

kialakítását (mobilizálható padok, tanulói boxok, pihenősarok, IKt-s eszközök, 

kézikönyvtár), többféle kisebb tér létrehozása az osztálytermen belül, például 

kiscsoportos munkához, illetve célszerű az egyéni tanuláshoz különálló asztalokat 

elhelyezni.  

- A befogadó intézményeknek lehetővé kell tenniük a megfelelő fejlesztést biztosító 

többletszolgáltatások elérését. 

  

6. Szubjektív tényezők  

- A befogadó nevelőtestület, pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, 

kreativitása, elkötelezettsége valamint a sérülésről szóló ismeretei.  

- A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

- A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

- A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a sérült gyermeket olyannak fogadják el 

amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a sérült gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

- Teamban dolgozó szakemberek együttműködése, partneri kapcsolatai 

 

6.2.Az integráció formái lehetnek: 

 

- Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az iskola 

épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, csoportokban 

tanulnak.  

- Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, a 

tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

- Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály órarendjét 

tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. készségórák, 

bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és rendszeres, az együtt 

eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció legmagasabb szintje, 

amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban akadályozott gyermek a 

tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Megfigyelhető, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, amely 

jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, több ismerethez 
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hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható náluk. A tanulók 

személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az önbizalmuk. Hosszabb 

távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a tanulóknak, akik integrált 

környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak 

ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

3. A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

- az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, 

- az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

- az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

- az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

- a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

- az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

- lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - egész 

viszonyának bemutatása, 

- a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat 

hangsúlyosan kell kezelni. 

 

4. Módszertani javaslatok 

 

4.1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás hatékonyan 

fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív tanulás minden 

tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban és hosszabb időre 

megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az ismeretszintjének megfelelőbb 

információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig magasabb, mint az övé. 

Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás mennyiségét és 

intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait (házirendet) az egész osztály 

közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható helyen legyen elhelyezve az 

osztályteremben. 

 

4.2. Projekt módszer: közösen végzett tevékenységek köre. A központban egy gyakorlati 

jellegű probléma áll, melyet a tanárok és tanulók együtt dolgoznak fel több szempont szerint 

elemezve, komplex módon. A módszer legfontosabb értéke a munkafolyamat. Mindenki saját 

képességei, lehetőségei, tapasztalatai alapján végzi el a feladatot. A munkafolyamat eredménye 

a produktum. 

 

 4.3. Komplex Instrukciós Program (KIP) 

 

- Az osztályon belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában 

felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. 

- A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális 

instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az 

együttműködési normákra történő felkészítésére. 

- Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt 

megbúvó képességek kibontakoztatása. 

- A fentieken kívül módszer másik fontos célja a tanárok szakmai hozzáértésének 

fejlesztése a csoportmunka-szervezés során. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk, 

hogy az új módszerben mi a szerepük az osztálymunka alatt, ezért a módszer 
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bevezetése, elsajátítása során szükség van munkájuk folyamatos, szakértői 

ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre. 

"Azok a tanulók, akik a közösségből társadalmi okok miatt kirekesztődnek, vagy 

azok, akiknek tanulásában lemaradás tapasztalható, gyakran vonakodnak részt venni 

a közös munkában, emiatt azonban kevesebbet tanulnak, mint azok, akik 

aktívabbak. Az osztályrangsor élén elhelyezkedő tanulók nagyobb befolyást 

gyakorolnak a csoport döntéshozatalára, gyakrabban kérik őket segítségadásra, és 

több alkalom jut véleményük kifejtésére, mint a rangsor alján elhelyezkedőknek. Az 

utóbbiak véleményét általában figyelmen kívül hagyják (ez a megnyilvánulás a 

státusprobléma jelensége). A Komplex instrukciós programban a tanár célja az, 

hogy minden diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú 

munkavégzésre, tudatosítja, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely 

alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre." (Cohen, 

E. G.: Designing Groupwork. Teacher College Press, New York, 1994.) 

  

A módszer elvei 
17. Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, ez minden esetben nyitott végű, 

több megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatokat 

jelent. 

18. A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját és a 

csoport teljesítményéért, illetve a csoport felelősségét az egyén teljesítményéért. 

19. A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül történik. A 

közös munkában az alábbi együttműködési normák betartása valósul meg: „Jogod van 

a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád.” 

„Segíts másoknak, de ne végezd el helyette a munkát.” 

„Mindig fejezd be a feladatod.” 

„Munkád végeztével rakj rendet magad után.” 

„Teljesítsd a csoportban kijelölt szereped.” 

A fenti normák kifüggesztve láthatók az osztály falán, és minden alkalommal 

emlékeztetik a tanulókat a csoportmunka lényegére, alapelveire. A normák együttes 

alkalmazása lehetővé teszi a tanulók számára egymás viselkedésének ellenőrzését. 

A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut, ezek az egymást követő 

csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak. Ez a szerepváltás segíti elő a 

képességek sokoldalú fejlesztését, a státusprobléma kezelését. A szerep mindig a 

feladat típusától és a csoport létszámától függ. Az ideális csoportlétszám 3-5 fő. A 

foglalkozások során az alábbi tanulói szerepek alkalmazása a leggyakoribb: 

kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős. A szerepek száma függ a 

csoportlétszámtól. Esetenként egy tanulónak lehet több szerepe is, illetve a fentieken 

kívül más szerepek is előfordulhatnak (pl. időfelelős, konfliktuskezelő stb). A 

szerepek rotációja alapkövetelmény. A szerepeken keresztül mindenkinek meg kell 

tanulnia a munka irányítását, a beszámolást, a helyes, zökkenő- és balesetmentes 

munkavégzést, végeztetést. 

20. A csoporton belül kialakult hierarchia, rangsor kezelése az eltérő, sokféle képesség 

mozgósítására alkalmas feladatokon keresztül megváltoztatható. A pedagógus feladata 

annak tudatosítása, hogy nincs olyan tanuló, aki minden képességben kiváló, de 

mindenki számára van olyan feladat, melyet maradéktalanul meg tud oldani, valamint 
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egyedül senki nem olyan tájékozott, mint a csoport együttesen. Az együttműködési 

normák és a tanulói szerepek kialakításának már az iskolába kerülés pillanatától kezdve 

fontos célja annak biztosítása, hogy a diákok mind jobban megértsék a velük szemben 

támasztott elvárásokat, és a felső tagozatot elérve képesek legyenek direkt tanári 

irányítás nélkül is dolgozni. 

21. A tanár szerepe szintén változik. A hagyományos csoportmunkánál a tanár hajlamos a 

direkt beavatkozásra, irányításra. Ennél a módszernél a beavatkozás szükségtelen. Az 

együttműködési normán keresztül a tanár hatalmát átruházza a tanulókra. A rendszer 

megfelelő működése esetén a tanár feladatainak egy részét maguk a diákok végzik el. 

A tanulók csak végső esetben fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz lehetőségük nyílik 

a feladat megbeszélésére egymás között. A csoportban a tanulónak a korábbitól eltérő 

szerepek jutnak: kérdez, előad, beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb. A 

szerepek az egymást követő csoportmunkák során cserélődnek. Ez elősegíti a 

csoporttagok közötti együttműködést, a szerepek elsajátítását, a mások iránti tisztelet 

kialakulását. 

22. A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal. Reagálása attól függ, hogy a 

csoport milyen úton hajtja végre a feladatot, és a meglévő státuszprobléma milyen 

jellegű beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és differenciált 

feladatokat és módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a 

tanulókat. Az egyéni feladatot pedig úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége 

legyen a csoportfeladat eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a 

közös csoportfeladat végrehajtása megfelelő színvonalú legyen az egyéni továbbhaladás 

érdekében. Az elvek betartása tudatos, logikus munkaszervezést kíván. 

23. A Komplex instrukciós programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka 

magja, de alkalmazása nem kizárólagos. A csoporttevékenység beépül a tananyagba. A 

tanárok a módszert akkor alkalmazzák, amikor a cél a konceptuális tanulás, a magasabb 

rendű gondolkodás és a tartalom mély megértése. Továbbra is módszereink közé 

tartozik az ismeretek tényszerű közlése, a frontális osztálytanítás. A Komplex 

instrukciós program alkalmazására lehetőség van többek között egy anyagrész 

összefoglalásánál, egy új tananyagrész előkészítésénél, de új ismeret szerzésére és 

feldolgozására is alkalmat adhat. Ezt a módszert a tanítási órák körülbelül egyötödében 

alkalmazzuk. 

24. A csoportmunka elemei a csoport-feladatlapok, a háttér információt nyújtó adatlapok, 

az egyéni feladatlapok, illetve a munkához szükséges eszközök, anyagok. Bár az órai 

munka legfontosabb része a csoportfeladat, a munka minden esetben egyéni 

feladatmegoldással zárul. 

 

5. Oktatásszervezési eljárások, pedagógiai többletszolgáltatások 

 

5.1. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és többségi 

társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a diákok és a tanárok 

pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A tudásszint szerinti csoportosítás a 

tanulásban akadályozott tanulók marginalizációjához vezethet. 

 

5.2. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően különböznek 

egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt tesznek felelőssé a 

gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: életkor, intelligencia, 

nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több sajátosság együttes hatását kell 
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feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem tudjuk. Mégis a következő sajátosságait 

érdemes a tanulóknak megismerni a differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges 

előzetes, megalapozó tudás; aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

együttműködési képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell 

vennünk annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

- Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a tanulásban 

akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat megismétlése a nekik 

megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, példa bemutatása, analógiák 

kihasználása, mintaadás stb. 

- Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

- Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási lehetőség 

biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

- Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, párban, 

kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár rugalmas tanuló 

csoportokban. 

- Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások auditív 

vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja is. Érdemes 

tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak megfelelően alakítani az 

ismeretközvetítést.  

- Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos célok 

kitűzése.  

- Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az oktatást, 

akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas minősítés) 

nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a leíró, szöveges 

értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a konkrét teljesítményre 

vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. Tartalmában komplex, mind pozitív, 

mind negatív elemek megjelennek. A fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és 

a perspektíva következő fokát jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét 

javaslatokat fogalmaz meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5.3. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből álló 

tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány pedagógus 

biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. Különösen a tanulásban 

akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük az érzést, hogy tartoznak 

valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint 

szervezett oktatás megvalósítását.  

5.4 Fejlesztő helyiség kialakítása „Érdemes kialakítani egy fejlesztő helyiséget az iskolában, 

ahol a szükséges egyéni fejlesztéseket lehet folytatni. Ez a szoba nem pusztán egy pici fejlesztő 

szoba, hanem a folyamatosan gyarapodó fejlesztő eszközök, szakirodalom gyűjtőhelye is 

legyen. Érdemes a könyvtárakhoz hasonlóan egy kölcsönző rendszert működtetni, így lehetővé 

válik a szakmai anyagok terítése a kollégák között.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák 

Márta Módszertani intézményi útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó 

iskolák számára 2005.) 

5.5. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 
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valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az adott 

tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes oktatóprogramok 

segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás megszerettetésében. A 

multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb 

távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az 

elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek meg. 

 

XIX. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

Előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 36 

hét 

9. évfolyam 

heti óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
0 2 72 2 70 

Mindösszesen 
(teljes képzés ideje) 

35 35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10961-16 

Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytani ismeretek 2  

70 

2  

Termesztési 

ismeretek gyakorlat 
 5  5 

Műszaki 

alapismeretek 
2    

Műszaki 

alapismeretek 

gyakorlat 

 4  5 

10962-16 

Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói 

ismeretek  
2  2  

11024-16 

Kerti munkák 

Kerti munkák  2  2  

Kerti munkák 

gyakorlat 
 4  5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

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. 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 514 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10961-16 
 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytani ismeretek 72   70  142 

A növény felépítése 24   23  47 

A növények életjelenségei 24   23  47 

Növény- és környezettan 24   24  48 

Termesztési ismeretek 

gyakorlat 
 180   175 355 

Termesztés tárgyi feltételei  60   58 118 

Trágyázás, öntözés  60   58 118 

Növényvédelem  60   59 119 

Műszaki alapismeretek  72     72 

Anyagismeret 24     24 

Gépelemek, erőgépek, belső 

égésű motorok 
24     24 

A termesztés gépei 24     24 

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat  
 144   175 319 

Kéziszerszámok használata  48   58 106 

Gépelemek, erőgépek, belső 

égésű motorok működése 
 48   58 106 

A termesztés gépeinek 

működése 
 48   59 107 

10962-16 

 Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek  72   70  142 

Munkavédelmi szabályok 24   23  47 

Tűz- és robbanásvédelem 24   23  47 

Környezetvédelem 24   24  48 

11024-16 

Kerti munkák 

Kerti munkák 72   70  142 

Gyümölcsös növények 

telepítése  
24   24  48 

Zöldségnövények telepítése 24   23  47 

Szőlő telepítése 24   23  47 

Kerti munkák gyakorlat  144   175 319 

Gyümölcsös növények 

telepítésének gyakorlata 
 48   58 106 

Zöldségnövények 

telepítésének gyakorlata 
 48   59 107 

Szőlő telepítésének 

gyakorlata 
 48   58 106 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 70 210 

525 1561 

(függőlegesen 

csak 1491) 

Összes éves/ögy óraszám:  756 70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 498 / 31,9 %  
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Gyakorlati óraszámok/aránya 1063 / 68,1 % 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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. 
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A  

 

10961-16 

azonosító számú 

 

Kertészeti alapismeretek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10961-16 azonosító számú, Kertészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10961-16 

Kertészeti alapismeretek 

Növénytani 

ismeretek 

Termesztési 

ismeretek 

gyakorlat 

Műszaki 

alapismeretek 

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Előkészíti a munkaterületet        X X X X X 

Kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges 

eszközöket, gépeket, anyagokat 
      X X X X X X 

Talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát 

végez 
  X X X X       

Tápanyag-utánpótlást végez   X X X X       

Öntözést végez     X X       

A fényviszonyokat szabályozza X X    X       

A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza X X X X X X       

Növényvédelmi feladatot lát el      X       

A növényekkel mint élő anyaggal dolgozik X X X  X X       

Üzemelteti, használja a munka- és erőgépeket, 

eszközöket, kéziszerszámokat, termesztő 

berendezéseket 

       X X X X X 

Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, 

szerszámokat karbantart 
      X X X X X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

A növényi szervek külső alaktana (morfológia)   X          

A növényi szervek felépítése, működése (anatómia) X X           

A növények életjelenségei (fiziológia)   X  X X       

A növénycsoportok jellemzői X X X          

Növények felhasználási lehetőségei   X          

A növény és a környezet kapcsolata (ökológia)   X          

A Föld meteorológiai jellemzői    X X        

Magyarország éghajlati viszonyai   X          

Meteorológiai műszerek   X          

A talaj alkotórészei, jellemzői   X X X        

Talajtípusok jellemzői   X X         

Öntözés módjai     X        

Öntözés eszközei, gépei     X  X  X X   

A talajművelés eljárásai        X X X X X 

A talajművelés eszközei, gépei        X X X X X 

A tápanyag-utánpótlás lehetőségei    X X        

Trágyafélék jellemzői (szerves- és műtrágyák)     X        

A tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei     X        
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Védekezési eljárások a növényvédelemben      X       

A fontosabb kórokozók, kártevők, gyomok 

felismerése 
     X       

A növényvédelem eszközei, gépei      X      X 

Termesztő berendezések            X 

A kertészetben előforduló erő- és munkagépek         X X X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése X X  X X   X X X   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése       X    X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség   X X X X  X X X  X 

Elemi számolási készség X X  X       X  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség    X X X X X X X X X 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)      X X X X X X X 

Testi erő     X X  X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság        X X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X X X X        

Körültekintés, elővigyázatosság         X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés    X X X X      
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1. Növénytani ismeretek tantárgy  142 óra 

 

1.7. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek a mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek az élő 

növénnyel, illetve annak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy tisztában 

legyenek a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik működésével, a 

legfontosabb növénycsoportokkal és a növények és a környezete kapcsolatával. 

 

1.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, földrajz – mindegyik témakörhöz 

 

1.9. Témakörök 

 

1.9.1. A növény felépítése     47 

óra 

Növények belső felépítése 

A növények sejtjei 

A növényi sejt általános jellemzői 

A növényi sejt alkotórészei (citoplazma, sejthártya, sejtmag, színtestek, 

sejtfüggelékek, sejtfal, sejtnedv, zárványok) 

A növények szövetei 

Osztódó szövet 

Állandósult szövet 

A növények szervei 

Gyökér – felépítés, működés, típusok, fejlődés 

Szár – felépítés, működés, típusok 

Levél – elhelyezkedés, felépítés, működés, típusok 

Virág - felépítés, működés, típusok 

Mag és termés - felépítés, működés, típusok 

A növények sejtjei 

A növényi sejt általános jellemzői 

Növényi sejt 

A növényi sejt alakja, mérete, típusai 

Aktív sejtalkotók (protoplazma, citoplazma, sejthártya, színtestek, sejtfüggelékek) 

Passzív sejtalkotók (plazmatermékek, sejtfal, sejtnedv, zárványok) 

A növényi sejt alkotó részei 

Citoplazma (alakja, felépítése, működése) 

Sejthártya (elhelyezkedése, felépítése, működése) 

Ozmózis 

Turgor 

Sejtmag (előfordulása, felépítése, működése) 

Színtestek (kloroplasztiszok, leukoplasztiszok) 

Sejtfüggelékek (csilló, ostor 

Sejtfal (pektin, cellulóz, lignin, kősejt 

Sejtnedv (cukrok, szerves savak, antociánok, alkaloidák, cseranyagok, vitaminok) 

Vitaminok (A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, 

B12-vitamin, C-vitamin 

Zárványok 
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Tartalék vagy raktározott anyagok (keményítő, zsír, olaj, nem állandó 

sejtalkotórészek.) 

Végtermékek (kristályok, illóolajok, gyanták) 

Növényi szövetek fajtái (osztódó szövet, bőrszövet, elsődleges bőrszövet 

rhizodermisz, másodlagos bőrszövet, szállítószövet, alapszövet, asszimiláló raktározó 

alapszövet, víztartó alapszövet, szellőztető szilárdító alapszövet, kiválasztó- és 

váladéktartó alapszövet) 

Növényi szövetek előfordulása 

Növényi szövetek felépítése 

Növényi szövetek működése 

Növények külső felépítése 

Hajtástengely (szártagok, szárcsomók, szállítónyalábok) 

Levelek (levéllemez, levélnyél) 

Virágok (nőivarú, hímivarú) 

Magok és termések (csíra, magfehérje) 

Gyökerek (hagyma, gumó, rizóma) 

Nyitva termő virágok felépítése 

Zárva termő virágok felépítése 

Kétszikűek felépítése 

Egyszikűek felépítése 

Fás szárú növények felépítése 

Lágyszárú növények felépítése 

 

1.9.2. A növények életjelenségei     47 

óra 

Növényi működések (felszívás, párologtatás, légzés, fotószintetizálás, anyagszállítás) 

Gyökér funkciói: rögzít, felszívás, szállítás 

Gyökér funkcióinak a folyamatai  

Legfontosabb anyagok: víz, ásványok, nitrogén fehérjék, nitrition, nitrátion, foszfor, 

kálium 

Növények gázcseréje: (anyagszállításig) 

A levél funkciói:  

Tápanyag készítés  

Fotoszintézis (zöld színtest) 

Párologtatás 

Légzés  

A szár működése: 

Háncselem feladata  

Farész elemei: 

-vízszállító sejtek 

-vízszállító csövek 

Háncsrész elemei: 

-rostacsövek 

- kísérősejtek 

Vízszállítás mechanizmusa (tapadási erő: adhézió, kohézió) 

Növények önszabályozása: 

-Vezérlés 

-Szabályozás  
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Auxin: 

-Etilén 

-Citokinin 

Növényi szövetek fajtái (osztódó szövet, bőrszövet, elsődleges bőrszövet, 

rhizodermisz, másodlagos bőrszövet, szállítószövet, alapszövet asszimiláló raktározó 

alapszövet, alapszövet, víztartó alapszövet szellőztető szilárdító alapszövet, 

alapszövet kiválasztó- és váladéktartó alapszövet) 

Növényi szövetek előfordulása 

Növényi szövetek felépítése 

Növényi szövetek működése 

Növények külső felépítése 

Növények szaporodása: 

Ivartalan növények szaporodása 

Ivaros növények szaporodása  

A növények sejtjei 

A növényi sejt általános jellemzői 

Növényi sejt 

A növényi sejt alakja, mérete, típusai 

Aktív sejtalkotók (protoplazma, citoplazma, sejthártya, színtestek, sejtfüggelékek) 

Passzív sejtalkotók (plazmatermékek, sejtfal, sejtnedv, zárványok) 

A növényi sejt alkotó részei 

Színanyagok  

A fotoszintézis általános folyamata  

A növények oxigéntermelő fotoszintézise  

A II. fotokémiai rendszer (PSII) 

Citokróm b6/f komplex 

Az I. fotokémiai rendszer 

ATP-szintézis a fotoszintézis fényszakaszában  

Katalízis  

A működés bizonyítékai 

Szabályozás 

A növényi fotoszintézis sötét-szakaszának típusai 

Oxigént nem termelő bakteriális fotoszintézis  

Fotoszintézis jelentősége 

Vegetatív növények szaporodása (tőosztás, hagyma, sarj, gumó, szár, vessző, levél) 

Nyitvatermő virágok életjelenségei  

Zárvatermő virágok életjelenségei 

Egyszikű növények életjelenségei 

Kétszikű növények életjelenségei 

Ivarszerv virág  

Pollen, virágpor 

Növények egyedfejlődése: 

Kétszakaszos egyedfejlődés 

 

1.9.3.  Növény- és környezettan     48 

óra 

A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani kategóriák, 

faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Sz.C3.ADnanyagok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_fotoszint.C3.A9zis_.C3.A1ltal.C3.A1nos_folyamata
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_n.C3.B6v.C3.A9nyek_oxig.C3.A9ntermel.C5.91_fotoszint.C3.A9zise
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_II._fotok.C3.A9miai_rendszer_.28PSII.29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Citokr.C3.B3m_b6.2Ff_komplex
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Az_I._fotok.C3.A9miai_rendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#ATP-szint.C3.A9zis_a_fotoszint.C3.A9zis_f.C3.A9nyszakasz.C3.A1ban
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Katal.C3.ADzis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_m.C5.B1k.C3.B6d.C3.A9s_bizony.C3.ADt.C3.A9kai
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Szab.C3.A1lyoz.C3.A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_n.C3.B6v.C3.A9nyi_fotoszint.C3.A9zis_s.C3.B6t.C3.A9t-szakasz.C3.A1nak_t.C3.ADpusai
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Oxig.C3.A9nt_nem_termel.C5.91_bakteri.C3.A1lis_fotoszint.C3.A9zis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_fotoszint.C3.A9zis_jelent.C5.91s.C3.A9ge
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A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, 

nyitvatermők, zárvatermők 

Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok 

A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, ember); 

élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj) 

Környezetvédelem 

Növényeket érintő környezetszennyezések 

A peszticidek  

Az élelmiszerekben és takarmányokban található növényvédő szerek megengedett 

határértéke  

Műtrágyák  

Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés  

Biocidok  

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi 

Egyezmény  

A higany kivitele és tárolása  

Higanyra vonatkozó közösségi stratégia  

Az élelmiszerek előállítása során felhasznált extrakciós oldószerek  

Dioxinokra, furánokra és PCB-kre vonatkozó közösségi stratégia  

Állatokban és állati termékekben lévő hormonhatású és egyéb anyagok ellenőrzése  

A haszonállatok hormonnal (és egyéb anyagokkal) történő kezelésének tilalma  

Állatgyógyászati készítmények maradékanyagai az állati eredetű élelmiszerekben  

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra 

vonatkozó helyes gyártási gyakorlat  

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak  

Műanyagok és műanyagból készült tárgyak  

Újrafeldolgozott műanyagok és műanyag tárgyak  

Regenerált cellulózfilmből készült anyagok és tárgyak  

Aktív és intelligens anyagok és tárgyak  

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok összetevői kioldódásának vizsgálata  

Vinil-klorid-monomert tartalmazó anyagok és tárgyak  

N-nitrozaminok cumikból történő kibocsátása  

Epoxiszármazékok élelmiszer-csomagolásokban való felhasználásának korlátozása  

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kerámiatárgyak 

Környezeti hatások értékelése (Hatásregiszter példa) 

A vállalati környezeti politika 

Szennyezőanyag-kibocsátás 

Zaj- és rezgéskibocsátás, sugárzás 

Élőhelyek megszűntetése, felszabdalása 

Természeti erőforrások készletének változása 

Környezeti elemek létének megszűntetése 

Művi elemek létesítése 

Mozgó környezeti elemek áramlásának, terjedésének, mozgási lehetőségeinek 

megváltoztatása 

Területhasználat változás 

 

1.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/ev0023_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21289_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21289_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21278_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28013_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0030_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21279_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21279_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28184_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28155_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0022_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21280_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12033b_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12032b_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/mi0026_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12076_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12076_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21082a_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0028_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0014_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0013_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0012_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21084_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21083_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21088_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21076_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21300_hu.htm
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezetgazdalkodas1/ch05s02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezetgazdalkodas1/ch05s03.html
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1.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés   x  
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1.5.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

 

 

1.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

2. Termesztési ismeretek gyakorlat tantárgy 355 óra 

 

2.7. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek a mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek az élő 

növénnyel, illetve annak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy tisztában 

legyenek a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik működésével, a 

legfontosabb növénycsoportokkal, valamint a növények és környezetük kapcsolatával. 

 

2.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, földrajz – mindegyik témakörhöz 

 

2.9. Témakörök 

 

2.3.4.  Termesztés tárgyi feltételei    118 

óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, növényágyak, 

fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, 

szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) 

megismerése 

A meteorológiai mérőház 

A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas nedvességmérő, 

száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének eszközei (állomási 

hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 
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A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök 

(Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő) 

A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavétel (szelvényminta, átlagminta) 

Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra 

Egyszerű talajvizsgálatok (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, mésztartalom) 

 

2.3.5.  Trágyázás, öntözés    118 

óra 

Szerves trágyák használata (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű szerves 

trágyák, komposzttrágyák) 

Műtrágyák használata (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

Technológiailag kevert műtrágyák 

Iparilag kevert műtrágyák 

Összetett műtrágyák alkalmazása 

Összetett műtrágyák felhasználás: 

Agrokémiai 

Agronómiai szempontok 

Ökonómiai 

Növény specifikus igénye 

Technikai-műszaki adottságok 

Új típusú műtrágyák 

Folyékony halmazállapotú műtrágyák 

Folyékony műtrágyák alkalmazásának főbb szempontjai 

Alapvető trágyázási eljárások 

A trágya megválasztása 

A trágyamennyiség (-adag) meghatározása 

A trágya elosztásának módja, kiszórás és talajba juttatás módja 

Trágyázás időpontjának meghatározása 

Növény védőszerek alkalmazása 

 

2.3.6. Növényvédelem    119 

óra 

Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők kártételének 

felismerése (kór- és kárképek) 

Növényvédőszerek felismerése: 

Herbicidek: gyomirtó szerek 

Fungicidek: gombaölő szerek 

Inszekticidek: rovarirtó szerek 

Avicidek: madárirtó szerek 

Akaricidok vagy miticidek: atkaölő szerek 

Rodenticidek: rágcsáló irtók 

Vespacidek: darázsirtók 

Molluszkicidok: csigairtó szerek 

Baktericidek: baktériumok ellen használt vegyszerek 

Viricidek: vírusölők 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1gcs%C3%A1l%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%A1zs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csig%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
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Nematicidek: fonalféreg ölő szerek 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése 

Permetlé-összetétel számítása 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem mérgező 

szerekkel) 

Természetes növényvédőszerek használata 

 

2.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tangazdaság, szakmaspecifikus képzőhely 

 

2.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat x x x - 

 

2.5.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.2. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.3. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

 

 

2.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

3. Műszaki alapismeretek tantárgy 72 óra 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A1lf%C3%A9rgek
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3.7. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának feladata általános műszaki ismeretek nyújtása, valamint a 

kertészetben használt erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének 

megismertetése. 

 

3.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Technika – mindegyik témakörhöz. 

 

3.9. Témakörök 

 

3.3.4.  Anyagismeret     24 

óra 

A szerkezeti anyagok tulajdonságai,  

Szerkezeti anyagok jellemző felhasználás módjai 

Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz, horgany, ólom, ón, nikkel, forraszanyagok 

Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg 

Műanyagok, tömítő- és szigetelőanyagok, a beton 

Tüzelő anyagok jellemzői 

Tüzelő anyagok tulajdonságai 

Tüzelő anyagok felhasználása 

Kenőanyagok jellemzői 

Kenőanyagok tulajdonságia 

Kenőanyagok felhasználása 

A műhely kéziszerszámainak ismerete 

A gépek anyagainak ismerete, ezek megmunkálhatóságának technológiái 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Kertészeti eszközök használatának ismerete (gereblye, kapa, ásó, lapát, talicska) 

Kisgép alkatrészek használatának ismerete 

Magasnyomású kerti mosók használatának technológiái 

Öntözési eszközök használatának technológiái 

Víztechnikai eszközök használatának technológiái 

Tengelyek, csapágyak anyagainak tulajdonságai 

Tengelykapcsolók, a tengelykapcsolók típusainak tulajdonságai 

Növényvédőszerek ismerete 

Trágya anyagainak ismerete 

 

3.3.5.  Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok     24 

óra 

Gépelemek, kötőgépelemek fogalma 

Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések 

Tengelyek, csapágyak, a csapágyak feladata, fajtái, karbantartása 

Tengelykapcsolók, a tengelykapcsolók típusai, jellemzőik 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás) 

Az áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 

Szivattyúk: dugattyús, membrán-, centrifugál-, fogaskerék-szivattyú, 

centrifugálszivattyú, csavarlapátos szivattyú 

Hidraulikus munkahengerek 
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A négyütemű Otto-motor szerkezete, működése 

A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése 

A kétütemű motorok 

Az Otto-motor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása 

Az elemi karburátor működése, a hidegindítás 

A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, a 

hidegindítás 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 

Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, tengelykapcsoló, 

sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

A teljesítményleadó-tengely, a függesztőszerkezet, a vonószerkezet 

A járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása 

A járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, 

karbantartása 

 

3.3.6. A termesztés gépei     24 

óra 

A talajművelő gépek 

Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása 

A boronák fajtái, működésük 

A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása 

A lazítók és a hengerek 

A talajmarók 

Az ásógép 

Magágykészítők 

Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása 

A hígtrágya kijuttatása 

A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (szilárd és folyékony műtrágyák 

kijuttatása) 

A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti 

permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok  

Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, 

működése 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei 

A porozógépek, csávázók 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai 

A szállítás, rakodás gépei 

Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire 

Az öntözési módok (felületi, esőztető, mikroöntözés), az öntözőberendezések fő egységei 

stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik 

Tápanyag-utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés 

 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 529 

3.10. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

3.11.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat x x x - 
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3.5.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

 

 

3.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

4. Műszaki alapismeretek gyakorlat tantárgy    319 

óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatok során fel kell készíteni a tanulókat a kertészetben alkalmazott 

kéziszerszámok, eszközök készségszintű használatára, a gépek, berendezések szakszerű 

üzemeltetésére. 

Legyenek képesek elvégezni az egyszerűbb javításokat, az eszközök, berendezések, gépek 

karbantartását. Meg kell tanulniuk a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és 

higiéniai előírásoknak megfelelően, a veszélyeket elhárító módon dolgozni. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Technika – mindegyik témakörhöz. 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1.  Kéziszerszámok használata 106 óra 

A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása 

A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Kertészeti eszközök használata (gereblye, kapa, ásó, lapát, talicska) 
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Kisgép alkatrészek használata 

Magasnyomású kerti mosók használata 

Öntözési-és víztechnikai eszközök használata 

Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása 

  

4.3.2.  Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok működése  106 

óra 

A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, 

tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, karbantartásuk, 

jellegzetes meghibásodásuk 

Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, valamint a 

levegőszűrő fő részei, működése 

Hidegindítások, indítások gyakorlása 

A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása 

Üzemanyagok, kenőanyagok 

Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a 

járművön 

Az erőátvitel egységei 

A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 

 

 

4.3.3.  A termesztés gépeinek működése 107 

óra 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, 

beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel 

(ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az 

erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 

A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, üzemeltetése, 

szabályozása, karbantartása 

Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős 

permetezők 

Vontatott porozó 

Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros 

Szórófejek, cseppnagyság jelentősége 

Környezetvédelmi, karbantartási feladatok 

Permetlé összetétel számítás 

Permetezőgépek automatikái 

A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása 

A billenthető pótkocsik üzemeltetése 

Traktoros és önjáró homlokrakodók 

Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása 

Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények 

Elektromos és gázüzemű rakodók 

Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk, vezetékek, 

szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek) 
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Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, 

karbantartása 

Öntözési automatika 

A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, komposztálók, 

láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása 

 

4.4.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tangazdaság 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   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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szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10962-16 azonosító számú, Kertészeti munkavállalói ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10962-16 

Kertészeti munkavállalói ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 

M
u
n
k
av

éd
el

m
i 

sz
ab

ál
y
o
k
 

T
ű
z-

 é
s 

ro
b
b
an

ás
v
éd

el
em

 

K
ö
rn

y
ez

et
v
éd

el
em

 

FELADATOK 

Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, 

biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási 

jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat 

X X  

Környezetvédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat 

betart, betartat 
  X 

Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről X   

A munkaviszony megkezdésére, folytatására, 

megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó szabályokat, 

előírásokat betart, betartat 

X   

SZAKMAI ISMERETEK 

Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, higiéniai előírások X X  

Környezetvédelmi szabályok   X 

Természetvédelem (védett növények)   X 

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái X   

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések használata X   

Munkajogi fogalmak X   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése X   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése X X  

Szakmai nyelvű beszédkészség X  X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság X X  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X X 

Körültekintés elővigyázatosság  X  
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5. Munkavállalói ismeretek tantárgy 142 

óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan komplex ismeretanyag biztosítása, amely a kertészet bármely területén lehetővé teszi 

a munkavédelmi, tűzvédelmi, ergonómiai és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő 

munkavégzést.  

Adjon megfelelő biztonságot a balesetek és betegségek megelőzésében; a balesetekkel 

kapcsolatos operatív és adminisztratív teendők végzésében, valamint tudatosítsa a 

tűzvédelmi teendőket. 

A tanulók ismerjék meg a legalapvetőbb munkajogi fogalmakat 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 - 

 

5.3. Témakörök 

Technika – mindegyik témakörhöz. 

 

5.3.1.  Munkavédelmi szabályok 47 

óra 

A munkavédelem fogalma és feladatai 

Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, munkabiztonság, 

biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, biztonságtechnika fogalma, feladata 

A munkavédelmi törvény, jogszabályok 

Biztonsági szabályzatok 

A munkavédelem helyi szabályai 

Gépkönyv, használati és kezelési utasítás 

Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás 

Műveleti - munkahelyi utasítás 

Szabványok a munkavédelemben 

A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei 

Szabványok alkalmazása 

A munkavédelem szervezetei 

Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, munkahelyi 

szervek 

A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai 

A munkavállalók munkavédelmi feladatai 

Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma 

A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

A balesetek típusai, jellegzetes okai 

Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

Baleseti ellátás, rehabilitáció 

A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények 

Munkahelyi magatartás 

Biztonsági berendezések, védőburkolatok 

Biztonsági szín- és alakjelek 

Rendszeres ellenőrzés, karbantartás 

Anyagmozgatás általános szabályai 
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Anyagtárolás általános szabályai 

Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai 

Az elsősegélynyújtó alapvető feladatai, az első ellátás nyújtása, a veszélyes behatás 

megszakítása, a sérült biztonságba helyezése 

Sérülések csoportosítása, ellátásuk 

A légzés és vérkeringés fenntartása 

Gondoskodás az orvosi ellátásról 

Az elsősegélynyújtás eszközei 

A munkák csoportosítása 

Az ember energiaszükséglete 

A fizikai munka energiaszükséglete 

Alap, munka- és szabadidős tevékenységi energia 

A dinamikus és statikus munka jellemzése 

Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete 

A szervezet alkalmazkodása a terheléshez 

A fáradás fizikai és pszichikai módjai 

A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása, 

életkor, monotonitás, a munka szervezettsége) 

Munkaidő-pihenőidő összhangja 

 

5.3.2.  Tűz-és robbanásvédelem 47 óra 

Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak 

Tűzveszélyességi osztályok 

Éghetőség, tűzállóság 

Tűzvédelmi jogszabályok, irányító szervek, tűzoltóságok 

Az üzemi tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi oktatás, tűzriadó-terv 

Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai 

Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése 

Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (szén-dioxid) 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai 

 

5.3.3.  Környezetvédelem 48 óra 

A környezetvédelem fogalma és feladatai 

A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek 

A különböző környezet- és természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, az erdőkről, a 

vadakról stb.) szóló törvények 

A minisztérium és a hatóságok 

Környezetvédelmi feladatok 

A talajvédelem: sík és dombvidéki 

Talajerózió, defláció 

A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres növényvédelem hatása 

A víz védelme 

A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetőségek 

Tisztított szennyvíz elhelyezése 

A levegő tisztaságának védelme 

A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság megóvásának 

lehetőségei 
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Az erdők és a vadak védelme 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok ártalmatlanításának, 

újrahasznosításának eljárásai 

A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 

Környezetvédelmi károk és bírságolás 

A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban 

Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 

A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén 

Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 

Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 

 

5.4.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 - 

 

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 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
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n

i 
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so
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o

r
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o
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- 

k
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r
e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása 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  

11024-16 azonosító számú 

 

Kerti munkák  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11024-16 azonosító számú, Kerti munkák megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11024-16 

Kerti munkák 

 

Kerti munkák Kerti munkák gyakorlat 
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FELADATOK 

Gyümölcsfát ültet x   X   

Gyümölcsfajt meghatároz x   X   

Támberendezést, kerítést fenntart a gyümölcsösben x   X   

Gyümölcsöst gondoz, metsz    X   

Zöldmunkákat végez, hajtásokat kötöz a gyümölcsösben X   x   

Talajt művel, tápanyag-utánpótlást végez a gyümölcsösben x   X   

Gyümölcsöt betakarít X   x   

Szőlő telepítését végzi   x   X 

Szőlő-szaporítóanyagot előkészít, szaporítóanyagot ültet   X   x 

Támberendezést, kerítést fenntart a szőlőültetvényben   x   X 

A szőlő gondozását végzi, metsz   X   x 

Zöldmunkákat végez, hajtásokat kötöz a szőlőültetvényben   x   X 

Talajt művel, tápanyag-utánpótlást végez a 

szőlőültetvényben 
  X   x 

Szőlőt betakarít   x   X 

Talajt előkészít, tápanyag-utánpótlást végez a 

zöldségtermesztésben 
 X   x  

Zöldségnövényeket szaporít  x   X  

Növényápolási munkákat végez a zöldségtermesztésben  X   x  

Zöldségnövényeket betakarít  x   X  

Használja, karbantartja a gyümölcstermesztésben, a 

szőlőtermesztésben és a zöldségtermesztésben használatos 

eszközöket 

x x x x x X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Gyümölcsmorfológia x   X   

Gyümölcsfajok, a gyümölcstermő növények csoportosítása, 

gyümölcsfajok felismerése 
x   X   

Gyümölcstermő növények éghajlatigénye, talajigénye X   x   

Gyümölcsfák ültetése x   X   

Gyümölcsfák termőfelületének fenntartása X   x   

A gyümölcsös trágyázása talajművelése, öntözése x   X   

A gyümölcs betakarítása X   x   

Szőlőmorfológia   x   X 

Szőlőfajták   X   x 

A szőlő éghajlatigénye, talajigénye   x   X 

Szőlő ültetése   X   x 

Termőszőlők metszése, a szőlő zöldmunkái   x   X 
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Talajmunkák, tápanyag-gazdálkodás a szőlőben   X   x 

A szőlő betakarítása   x   X 

Zöldségnövények morfológiája  X   x  

Zöldségfajok, a zöldségnövények felismerése  X   X  

A zöldségnövények éghajlatigénye, talajigénye  X   X  

A zöldségnövények termesztési módjai  X   X  

A zöldségnövények szaporítása, ápolási munkái  x   X  

A zöldségnövények betakarítása  X   x  

A gyümölcstermesztésben, a szőlőtermesztésben és a 

zöldségtermesztésben előforduló eszközök, anyagok, 

épületek, építmények 

x   X   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése  X  x   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése X x   x x 

Mennyiségérzék   x  X  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség x x x x x X 

Monotónia-tűrés      x 

Megbízhatóság x x x x X x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X x x x x 

Módszeres munkavégzés x X x x x x 
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6. Kerti munkák tantárgy 142 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a gyümölcs-, a zöldség- és a szőlőtermesztés leglényegesebb, 

a gyakorlati munkavégzéshez feltétlenül szükséges szakmai elméleti ismereteinek 

megismertetése a tanulókkal. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia – mindegyik témakörhöz 

 

6.3.Témakörök 

 

6.3.1.  Gyümölcsös növények telepítése  48 óra 

A gyümölcstermő növények fogalma, gyümölcsfajok 

A gyümölcstermő növények csoportosítási módjai 

A gyümölcstermő növények részei 

A gyümölcsfajok éghajlati és talajigénye 

A gyümölcstermő növények szaporítási módjai 

A sor- és tőtáv, sor- és sorköz fogalma 

Gyümölcsfák ültetése: 

Gyümölcsfák ültetésének az időpontja,  

Gyümölcsfák ültetési anyagának típusai, a növények előkészítése az ültetéshez 

Gyümölcsfák ültetése 

Gyümölcsfák ültetés utáni munkálatai 

Metszés: a metszés alapfogalmai, a metszés ideje, metszésmódok, a metszés eszközei, 

sebkezelés, a nyesedék eltávolítása 

A gyümölcsfák öntözésének jelentősége, fenntartó trágyázásuk, gyümölcsfák 

mechanikai talajápolása, a zöldmunkák fogalma, a támberendezés fenntartása  

Az ápolási munkák eszközei 

Az érettség fogalma 

A betakarítás módjai 

Gyümölcsfajok kézi betakarításának jellemzői 

Az alakító és ritkító metszés célja 

A metszés ideje, kivitelezési módja, sebkezelés, nyesedék eltávolítás 

A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és éghajlati 

viszonyok) 

A metszés és hajlítás biológiai alapjai 

A metszés elemei 

A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők lehajlítása, leívelése) 

A metszésmódok hatása a növekedésre, termőrész-képződésre 

A termőegyensúly 

Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák kialakítása 

A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartás módjai (ritkító 

metszés, ifjító metszés, átoltás)  

Gyümölcsritkítás, termésszabályozás 

A tápanyagellátás célja 

A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 

A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 
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A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 

A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 

A talajművelés módjai (mechanikai, vegyszeres, biológiai vagy talajtakarásos), menete 

A talajművelés céljai 

A talajművelés feladatai 

A talajművelés technológiái 

Az öntözés célja, jelentősége 

A gyümölcstermő növények vízigénye 

Az öntözés időpontjai 

Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, kondicionáló, színező stb.) 

Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, mikroöntözés 

(csepegtető, mini szórófejes, mini esőztető mikroszórófejes, mikroesőztető), esőszerű 

öntözés 

Az öntözés menete 

A gyümölcsfélék általános károsítói: élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok 

A növényvédelem célja, (a károsítók felismerése, az elterjedés megakadályozása, 

előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 

A növényvédelem jelentősége 

A növényvédelem feladata 

A növényvédelem módjai: karantén hatósági intézkedések, termesztéstechnikai, 

mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnikai védekezés 

Komplex és integrált növényvédelem 

Trágyázási technológiák ismerete 

Trágyák fajtáinak ismerete 

Különböző gyümölcsös növények telepítésének ismerete:  

(alma, birs, cseresznye, datolyaszilva, egres, eper, faeper, földicseresznye, görögdinnye, 

josta, kajszibarack, kivi, kopasz kivi (weiki), körte, málna, meggy, naspolya, nektarin, 

paradicsom, őszibarack, ribizli, ringló, sárgadinnye, tüskétlen szeder, szilva, szőlő, dió, 

mandula, pisztácia, szelídgesztenye, berkenye, csipkebogyó (vadrózsa), erdei szamóca, 

fekete áfonya, fekete bodza, feketeribizli, galagonya, hamvas szeder, homoktövis, 

kökényszilva, közönséges boróka, madárberkenye, húsos som, tőzegáfonya, 

vadcseresznye (madárcseresznye), vadalma, vadkörte, vadszeder, vörös áfonya) acai, 

ananász, avokádó, banán, citrom, datolya, durian, édes granadilla, füge, grépfrút (grape 

fruit), gránátalma, jujuba, kaktuszfüge, kaktuszgyümölcs, kamkvat, közönséges 

földicseresznye, kuruba, licsi, zöldcitrom (lime), mandarin, mangó, maracuja, narancs, 

naranjilla, óriás passiógyümölcs, papája, perui földicseresznye, pomelo, rambután, 

tojásdinnye) 

 

6.3.2.  Zöldségnövények telepítése  47 óra 

A zöldségnövények fogalma, zöldségfajok 

A zöldségfajok növénytani jellemzői, igényei 

A hajtatás módjai, a módok fontosabb jellemzői 

A szabadföldi termesztés módjai, a módok fontosabb jellemzői, a vetésforgó jelentősége 

A zöldségnövények szaporítási módjai 

A sor- és tőtáv, sor és sorköz fogalma 

A magvetés célja, módjai, a vetés mélysége 

A palánták típusai 

Az öntözés, a mechanikai talajmunkák, a tápanyag utánpótlás célja, eszközei 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemes_alma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Birs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Datolyaszilva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egres_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szam%C3%B3ca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eperfa
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gdinnye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Josta
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kajszibarack
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kivi_%28gy%C3%BCm%C3%B6lcs%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kopasz_kivi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemes_k%C3%B6rte
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Meggy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Naspolya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nektarin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paradicsom_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90szibarack
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ribizli
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilva
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rgadinnye
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCsk%C3%A9tlen_szeder
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91l%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mandula_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Piszt%C3%A1cia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szel%C3%ADdgesztenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1rberkenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csipkebogy%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erdei_szam%C3%B3ca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_%C3%A1fonya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bodza_%28n%C3%B6v%C3%A9nynemzets%C3%A9g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feketeribizli
http://hu.wikipedia.org/wiki/Galagonya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvas_szeder
http://hu.wikipedia.org/wiki/Homokt%C3%B6vis
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_bor%C3%B3ka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1rberkenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsos_som
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91zeg%C3%A1fonya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadcseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadalma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadk%C3%B6rte
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadszeder
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s_%C3%A1fonya
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Acai&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anan%C3%A1sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Avok%C3%A1d%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Citrom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Datolya
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Durian&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89des_granadilla
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCge
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9pfr%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1n%C3%A1talma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jujuba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaktuszf%C3%BCge
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaktuszgy%C3%BCm%C3%B6lcs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kamkvat
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_f%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_f%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kuruba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Licsi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lime
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lime
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mandarin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mang%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maracuja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Narancs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Naranjilla
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93ri%C3%A1s_passi%C3%B3gy%C3%BCm%C3%B6lcs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Perui_f%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pomelo
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rambut%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Toj%C3%A1sdinnye
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Az érettség fogalma 

A betakarítás módjai 

Zöldségfajok kézi betakarításának jellemzői 

A zöldségnövények hőigényének felmérése 

A zöldségnövények fényigényének felmérése 

A zöldségnövények vízigényének felmérése 

A zöldségnövények tápanyagigényének felmérése 

Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepének 

vizsgálata 

A zöldségnövények levegő igény összetételének vizsgálata 

A talaj szerepének vizsgálata a zöldségfélék termesztésében 

A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati vizsgálata a zöldségnövények 

termesztésében 

A termesztő berendezések használata: üvegházak vagy növényházak (szaporító, 

termesztő, vegyes hasznosítású növényházak), fóliás termesztő berendezések 

A zöldségfélék termesztési módjainak kipróbálása: szabadföldi termesztés (korai-, 

tömegtermesztés), termesztő berendezés alatti termesztés 

A növényházi termesztés sajátosságainak felismerése 

A fóliás termesztő berendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés 

A váz nélküli fóliatakarásos termesztés 

Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 

Növényi sorrend, vetésszerkezet 

A biotermesztés  

Szaporítás  

Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) 

szaporítási eljárások 

A vetés, a vetőmag tulajdonságainak vizsgálata 

A vetőmag vetés előtti kezelése 

A zöldségnövények tenyészterületének vizsgálata 

Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 

A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 

A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés 

A palántanevelés közegei és termesztőedényei 

A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 

Palántázás legfontosabb lépéseinek 

A trágyázás  

A trágyázás módjai, menete: alaptrágyázás, indítótrágyázás, fejtrágyázás Szerves-, 

műtrágyázás a zöldségtermesztésben 

Zöldségek ültetése Articsóka, Bab, Burgonya, Csemege kukorica, Cékla, Dinye 

(Görögdinnye, Sárgadinnye), Feketegyökér, Ehető gombák, Hagymafélék 

(Vöröshagyma, Póréhagyma, Téli sarjadékhagyma, Metélőhagyma, Fokhagyma), 

Káposztafélék (Fehérképoszta, Lilakáposzta,  Kelkáposzta (Leveles kel, Kínai kel, 

Bimbóskel)), Karalábé, Karfiol, Brokkoli, Paprika (Fűszerpaprika), Paradicsom, 

Pasztinák, Petrezselyem, Levélpetrezselyem, Rebarbara, Retek,Saláta (Endíviasaláta, 

Fejes saláta, Cikóriasaláta, Kötözősaláta, Mezei saláta, Tépősaláta), Spárga, Sárgarépa, 

Som, Sóska, Spenót, Padlizsán, Torma, Tök (Spárgatök, Sütőtök, Laskatök), Cukkini, 

Patisszon, Uborka, Zeller, Zöldborsó 

Jelentősebb zöldségfélék felismerése 
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6.3.3.  Szőlők telepítése  47 óra 

A szőlőfajták csoportosítása 

A borszőlő-fajták és a csemegeszőlő-fajták csoport jellemzői, a csoportok 

legjellemzőbb fajtái 

Ültetés: az ültetés ideje, módja, a szaporítóanyag 

Metszés: a metszés alapfogalmai, a metszésmódok, a metszés ideje, a termő szőlő 

metszése, metszés eszközei, a venyige eltávolítása 

A szőlő mechanikai talajápolása, fenntartó trágyázása, zöldmunkák a támberendezés 

fenntartása 

Az ápolási munkák eszközei 

A borszőlő betakarítása, a betakarítás eszközei 

A csemegeszőlő betakarításának eszközei 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztő berendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények 

(cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, 

metszőolló stb.) megismerése 

A meteorológiai mérőház 

A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas 

nedvességmérő, száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének 

eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 

A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök 

(Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő) 

A talaj ismerete (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavételi ismeretek (szelvényminta, átlagminta) 

Talajminták előkészítésének ismerete laboratóriumi vizsgálatra 

Egyszerű talajvizsgálatok ismerete (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, 

mésztartalom) 

Szerves trágyák használatának ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi 

eredetű szerves trágyák, komposzttrágyák) 

Műtrágyák használatának ismerete (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

Technológiailag kevert műtrágyák ismerete 

Iparilag kevert műtrágyák ismerete 

Összetett műtrágyák alkalmazásának technológiái 

Összetett műtrágyák felhasználásának technológiái 

Agronómiai szempontok 

Ökonómiai szempontok ismerete 

Növény specifikus igénye 

Technikai-műszaki adottságok 

Új típusú műtrágyák 

Folyékony halmazállapotú műtrágyák 

Folyékony műtrágyák alkalmazásának főbb szempontjai 

Alapvető trágyázási eljárások ismerete 

A trágya megválasztásának ismerete 

A trágyamennyiség (-adag) meghatározásának ismerete 

A trágya elosztásának módja, kiszórás és talajba juttatás módja 
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Trágyázás időpontjának meghatározása 

Növény védőszerek alkalmazásának technológiái 

Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők 

kártételének felismerésének ismerete (kór- és kárképek) 

Növényvédő szerek felismerésének technológiái 

herbicidek: gyomirtó szerek 

fungicidek: gombaölő szerek 

inszekticidek: rovarirtó szerek 

avicidek: madárirtó szerek 

akaricidok vagy miticidek: atkaölő szerek 

rodenticidek: rágcsáló irtók 

vespacidek: darázsirtók 

molluszkicidok: csigairtó szerek 

baktericidek: baktériumok ellen használt vegyszerek 

viricidek: vírusölők 

nematicidek: fonalféreg ölő szerek 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek ismerete 

Permetlé-összetétel számításának ismerete 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverésének ismerete (gyakorlatilag 

nem mérgező szerekkel) 

Természetes növényvédőszerek használatának ismerete 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 - 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x   - 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1gcs%C3%A1l%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%A1zs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csig%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A1lf%C3%A9rgek
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1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7. Kerti munkák gyakorlat tantárgy 319 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlat keretében ismertetjük meg a kertészeti termesztés alapvető munkáit. 

A tanuló legyen képes elvégezni a ház körüli kertekben az alapvető kertészeti 

tevékenységeket. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia – mindegyik témakörhöz 

 

7.3.Témakörök 

 

7.3.1.  Gyümölcsös növények telepítésének gyakorlata  106 óra 

A gyümölcsfaiskola részeinek megismerése 

A gyümölcsfa részei, termőrészek felismerése 

Ivaros és ivartalan szaporítási módok gyakorlása 

Csemetenövények nevelése, ápolása, kitermelése 

A telepítés előkészítése: területrendezés, talajjavítás, talajfertőtlenítés, talaj-előkészítés, 

a fák helyének kitűzése 

A telepítés: az ültetési anyag átvétele, a fák előkészítése az ültetéshez (gyökérmetszés, 

pépezés), a gyümölcsfák ültetése, a telepítést követő munkák (védelem, a telepítés 

nyilvántartása) 

Támberendezés készítése, karbantartása 

Szervestrágyázás: istállótrágyázás; trágyalé, komposzt, szerves hulladék kijuttatása és 

bedolgozása; zöldtrágyázás 

Műtrágyázás: szilárd műtrágyák kijuttatása, bedolgozása; folyékony műtrágyák 

használata 

Kémiai (vegyszeres) talajművelés: gyomirtó szer megválasztás, bekeverés, kijuttatás, 

bedolgozás 

Biológiai talajművelés: füvesítés, zöldtrágyázás, talajtakarás 

Az alakító és ritkító metszés célja 

A metszés ideje, kivitelezési módja, sebkezelés, nyesedék eltávolítás 

A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és éghajlati 
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viszonyok) 

A metszés és hajlítás biológiai alapjai 

A metszés elemei 

A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők lehajlítása, leívelése) 

A metszésmódok hatása a növekedésre, termőrész-képződésre 

A termőegyensúly 

Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák kialakítása 

A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartás módjai (ritkító 

metszés, ifjító metszés, átoltás)  

Gyümölcsritkítás, termésszabályozás 

A tápanyagellátás célja 

A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 

A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 

A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 

A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 

A talajművelés, célja, jelentősége, feladata, módjai (mechanikai, vegyszeres, biológiai 

vagy talajtakarásos), menete 

Az öntözés célja, jelentősége 

A gyümölcstermő növények vízigénye 

Az öntözés időpontjai 

Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, kondicionáló, színező stb.) 

Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, mikroöntözés 

(csepegtető, mini szórófejes, mini esőztető mikroszórófejes, mikroesőztető), esőszerű 

öntözés 

Az öntözés menete 

A gyümölcsfélék általános károsítói: élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok 

A növényvédelem célja, jelentősége, feladata (a károsítók felismerése, az elterjedés 

megakadályozása, előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 

A növényvédelem módjai: karantén hatósági intézkedések, termesztéstechnikai, 

mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnikai védekezés 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

7.3.2.  Zöldségnövények telepítésének gyakorlata  107 óra 

A zöldségnövények hőigénye 

A zöldségnövények fényigénye 

A zöldségnövények vízigénye 

A zöldségnövények tápanyagigénye 

Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepe 

A zöldségnövények igénye a levegő összetételét illetően 

A talaj szerepe a zöldségfélék termesztésében 

A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati jelentőségük a zöldségnövények 

termesztésében 

A termesztő berendezések fogalma 

A termesztő berendezések csoportosítása: üvegházak vagy növényházak (szaporító, 

termesztő, vegyes hasznosítású növényházak), fóliás termesztő berendezések 

A zöldségfélék termesztési módjai: szabadföldi termesztés (korai-, tömegtermesztés), 

termesztő berendezés alatti termesztés 

A növényházi termesztés szerepe, jelentősége és sajátosságai 
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A fóliás termesztő berendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés 

A váz nélküli fóliatakarásos termesztés 

Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 

Növényi sorrend, vetésszerkezet 

A biotermesztés lehetőségei, feltételei 

A szaporítás fogalma 

Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) 

szaporítási eljárások 

A vetés, a vetőmag tulajdonságai 

A vetőmag vetés előtti kezelése 

A zöldségnövények tenyészterülete 

Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 

A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 

A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés 

A palántanevelés közegei és termesztőedényei 

A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 

A trágyázás célja, jelentősége 

A trágyázás módjai, menete: alaptrágyázás, indítótrágyázás, fejtrágyázás Szerves-, 

műtrágyázás a zöldségtermesztésben 

 

7.3.3.  Szőlő telepítésének gyakorlata 106 óra 

Az ültetvény-telepítések előkészítése (tereprendezés, talajmintavétel, talajelőkészítés, a 

tőkék helyének kitűzése, a szaporítóanyag előkészítése) 

Az ültetés (ültetés gödörbe, kézifúróval, hidrofúróval, fóliatakarással) 

Az ültetés befejező munkái (felcsirkézés, az ültetés minőségének ellenőrzése, 

törzskönyvezés) 

A telepítés gondozása 

Támberendezés-típusok tanulmányozása, építése (az oszlopok beállítása, karózás, 

huzalozás) 

A támberendezések karbantartása, felújítása 

A szőlőtőke részeinek megismerése 

A tőkeművelési módok bemutatása 

Európai vessző előállítása (begyűjtés helye, ideje) 

A vessző tárolása és növényvédelmi vonzata 

A szaporításra alkalmas vessző szabványa 

Az európai vessző iskolázása, módjai, ápolása, felszedése 

Alanyvessző előállítása, alanyfajták ismerete (mésztűrés, filoxéra-ellenállóság) 

Alanytelep éves ápolási munkái 

Az oltványkészítés műveletei 

Előhajtatás, edzés 

Oltványok iskolázása 

Gyökeres oltványok felszedése, szabványok 

In vitro szaporítóanyag előállítása 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tangazdaság 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
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tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
E

g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása 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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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

az első évfolyamot követően 70 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 

 

11024-16 Kerti munkák 

 

 

Kerti munkák gyakorlat 

Gyümölcsös növények telepítésének 

gyakorlata 

Zöldségnövények telepítésének gyakorlata 

Szőlő telepítésének gyakorlata 

 

11024-16 Kerti munkák 
 a 9. évfolyamot követően 

Kerti munkák gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Gyümölcsös növények telepítésének gyakorlata 

A gyümölcsfaiskola részeinek megismerése 

A gyümölcsfa részei, termőrészek felismerése 

Ivaros és ivartalan szaporítási módok gyakorlása 

Csemetenövények nevelése, ápolása, kitermelése 

A telepítés előkészítése: területrendezés, talajjavítás, talajfertőtlenítés, talaj-előkészítés, 

a fák helyének kitűzése 

A telepítés: az ültetési anyag átvétele, a fák előkészítése az ültetéshez (gyökérmetszés, 

pépezés), a gyümölcsfák ültetése, a telepítést követő munkák (védelem, a telepítés 

nyilvántartása) 

Támberendezés készítése, karbantartása 

Szervestrágyázás: istállótrágyázás; trágyalé, komposzt, szerves hulladék kijuttatása és 

bedolgozása; zöldtrágyázás 

Műtrágyázás: szilárd műtrágyák kijuttatása, bedolgozása; folyékony műtrágyák 

használata 

Kémiai (vegyszeres) talajművelés: gyomirtó szer megválasztás, bekeverés, kijuttatás, 

bedolgozás 

Biológiai talajművelés: füvesítés, zöldtrágyázás, talajtakarás 

Az alakító és ritkító metszés célja 

A metszés ideje, kivitelezési módja, sebkezelés, nyesedék eltávolítás 

A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és éghajlati 

viszonyok) 

A metszés és hajlítás biológiai alapjai 

A metszés elemei 
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A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők lehajlítása, leívelése) 

A metszésmódok hatása a növekedésre, termőrész-képződésre 

A termőegyensúly 

Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák kialakítása 

A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartás módjai (ritkító 

metszés, ifjító metszés, átoltás)  

Gyümölcsritkítás, termésszabályozás 

A tápanyagellátás célja 

A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 

A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 

A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 

A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 

A talajművelés, célja, jelentősége, feladata, módjai (mechanikai, vegyszeres, biológiai 

vagy talajtakarásos), menete 

Az öntözés célja, jelentősége 

A gyümölcstermő növények vízigénye 

Az öntözés időpontjai 

Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, kondicionáló, színező stb.) 

Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, mikroöntözés 

(csepegtető, mini szórófejes, mini esőztető mikroszórófejes, mikroesőztető), esőszerű 

öntözés 

Az öntözés menete 

A gyümölcsfélék általános károsítói: élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok 

A növényvédelem célja, jelentősége, feladata (a károsítók felismerése, az elterjedés 

megakadályozása, előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 

A növényvédelem módjai: karantén hatósági intézkedések, termesztéstechnikai, 

mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnikai védekezés 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

Zöldségnövények telepítésének gyakorlata 

A zöldségnövények hőigénye 

A zöldségnövények fényigénye 

A zöldségnövények vízigénye 

A zöldségnövények tápanyagigénye 

Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepe 

A zöldségnövények igénye a levegő összetételét illetően 

A talaj szerepe a zöldségfélék termesztésében 

A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati jelentőségük a zöldségnövények 

termesztésében 

A termesztő berendezések fogalma 

A termesztő berendezések csoportosítása: üvegházak vagy növényházak (szaporító, 

termesztő, vegyes hasznosítású növényházak), fóliás termesztő berendezések 

A zöldségfélék termesztési módjai: szabadföldi termesztés (korai-, tömegtermesztés), 

termesztő berendezés alatti termesztés 

A növényházi termesztés szerepe, jelentősége és sajátosságai 

A fóliás termesztő berendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés 

A váz nélküli fóliatakarásos termesztés 

Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 
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Növényi sorrend, vetésszerkezet 

A biotermesztés lehetőségei, feltételei 

A szaporítás fogalma 

Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) 

szaporítási eljárások 

A vetés, a vetőmag tulajdonságai 

A vetőmag vetés előtti kezelése 

A zöldségnövények tenyészterülete 

Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 

A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 

A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés 

A palántanevelés közegei és termesztőedényei 

A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 

A trágyázás célja, jelentősége 

A trágyázás módjai, menete: alaptrágyázás, indítótrágyázás, fejtrágyázás Szerves-, 

műtrágyázás a zöldségtermesztésben 

 

Szőlő telepítésének gyakorlata 
Az ültetvény-telepítések előkészítése (tereprendezés, talajmintavétel, talajelőkészítés, a 

tőkék helyének kitűzése, a szaporítóanyag előkészítése) 

Az ültetés (ültetés gödörbe, kézifúróval, hidrofúróval, fóliatakarással) 

Az ültetés befejező munkái (felcsirkézés, az ültetés minőségének ellenőrzése, 

törzskönyvezés) 

A telepítés gondozása 

Támberendezés-típusok tanulmányozása, építése (az oszlopok beállítása, karózás, 

huzalozás) 

A támberendezések karbantartása, felújítása 

A szőlőtőke részeinek megismerése 

A tőkeművelési módok bemutatása 

Európai vessző előállítása (begyűjtés helye, ideje) 

A vessző tárolása és növényvédelmi vonzata 

A szaporításra alkalmas vessző szabványa 

Az európai vessző iskolázása, módjai, ápolása, felszedése 

Alanyvessző előállítása, alanyfajták ismerete (mésztűrés, filoxéra-ellenállóság) 

Alanytelep éves ápolási munkái 

Az oltványkészítés műveletei 

Előhajtatás, edzés 

Oltványok iskolázása 

Gyökeres oltványok felszedése, szabványok 

In vitro szaporítóanyag előállítása 
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4.81. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

31 346 02 

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ 

részszakképesítés 

 

szakiskolában történő oktatásához  

hallássérült (sh) számára 

 

az 54 346 03 Irodai titkár szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A speciális kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02  

A részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 
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Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: nincs 

Szakmai előképzettség: nincs 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl a felsorolt tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Az Üzleti kommunikáció és protokoll modul oktatásához javasolt 

helyiség: taniroda.  

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:  

A gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező - 

számítógépre van szükség. 
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XX. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

 

A hallássérült tanulók 

 

4. A hallássérülés fogalma 

 

A hallássérülés a különböző mértékű és jellegű halláscsökkenés gyűjtőfogalmaként 

használatos. A hallószerv organikus illetve funkcionális elváltozását jelenti, mely állapot 

valamely betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség következménye. 

A hallássérülés fogalma két fő részre, a nagyothallásra és a siketségre, illetve a köztük húzódó 

átmeneti sávra, a hallásmaradványos állapotra osztható.  

Az emberi fül meghatározott magasságú és hangerejű levegőrezgéseket képes hangként 

felfogni. Az ún. hallásküszöb azoknak a hangoknak az érzékelését jelenti, amelyeket még éppen 

meghallunk. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik. Ennek regisztrálása 

audiogrammal történik. Két szempontból jellemezhető a hallás: a még éppen meghallott 

hangerő és a meghallott hangmagasság vonatkozásában.  

 

Ép hallású az, akinek hallási ingerküszöbe megfelel a teljesen ép hallású fiatal (átlag 18-20 

éves) egyének ingerküszöbe 0 dB-lel jelzett átlagértékeinek. Ez a hallás kiterjed a hallható 

hangok teljes tartományára, vagyis a 20 és a 20 000 frekvenciájú hangok területére. Műszeres 

hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, audiométerrel. A vizsgálat során megkeresik 

minden frekvencián (125Hz-8000Hz) azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet éppen 

meghall a páciens. A hallásvizsgálat eredményét az audiogramon rögzítik.  

A 0 dB-től - pozitív számok felé - eltérő legkisebb értéket orvosi szempontból már 

halláscsökkenésként értékelik. Ha az ember hallószerve valamilyen betegség, kórfolyamat 

következtében annyira károsodik, hogy korlátozottan lesz képes a hangingerek felvételére, 

hallási fogyatékosság alakul ki.  

Míg a hallássérülés orvosi értelemben egy tág fogalom, szűkebb terjedelmű gyógypedagógiai-

pedagógiai fogalomként értelmezve egy olyan hallási rendellenesség, ahol a sérülés időpontja, 

mértéke, minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása, zavartalan fejlődése 

vagy folytatása lehetetlen, és a sérült egyén gyógypedagógiai (re)habilitációra szorul. 

A fentiek értelmében tehát eltér egymástól a hallássérülések orvosi és pedagógiai 

kategorizálása. Az orvosi jellegű csoportosítás esetén csupán a mennyiségi szempontok 

elsődleges figyelembevételével sorolja csoportba a hallássérülteket.   

 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 557 

2.  A hallássérültek csoportosítása 

 

2.1.  A hallásveszteség foka, mértéke, típusa szerinti felosztás: 

 Nagyothallók, akiknek a hallásvesztesége 20-90 dB a beszédfrekvenciában. 

 Siketség határán lévő nagyothallók, akiknek 90-110 dB a hallásvesztesége a 

beszédfrekvenciákon. 

 Siketek, akiknél 110 dB a hallásveszteség a beszédfrekvenciákon  

A korai életkorban megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a személyi 

adottságok függvénye (értelem, beszéd, tanulékonyság, stb.), hogy a gyermekre, fiatalra a 

nagyothalló vagy a siket típusú fejlődésmenet jellemző. 

 

2.2.  A hallásveszteség fellépésének időpontja szempontjából történő felosztás 

 Prelinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 Posztlinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása utáni időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 

2.3.  A csoportosítás történhet a hallásküszöb, a beszéd-, nyelv megértés nehézségei és 

speciális fejlesztési szükségletek szerint: 

 

- Enyhe fokú nagyothallás (30-45 dB a hallásküszöb) 

- Közepes fokú nagyothallás (46-65 dB a hallásküszöb) 

- Súlyos fokú nagyothallás (66-90 dB a hallásküszöb) 

- Átmenet a nagyothallás és a siketség között (91-110 dB a hallásküszöb) 

- Siketség (110 dB felett) 

9. A hallássérülés okai 

A hallási fogyatékosság okai lehetnek örökletesek és szerzettek. 

A halláscsökkenés rendkívül összetett kórkép, a nagyothallás és siketség okai igen sokrétűek. 

Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatóak: 

3.1. Örökletes vagy genetikai hallási fogyatékosság 

 

Az örökletes hallássérülés, mint minden genetikus ártalom domináns és recesszív jellegű lehet. 

Általában kétoldali. Az örökletes eredetű hallásveszteségek lehetnek idegi, vezetéses vagy 

kevert típusúak, gyakran fordulnak elő közöttük progresszívek. Löwe (1992.) szerint az 

örökletes esetek egyharmadánál progrediáló halláskárosodásról van szó. 

 

3.2.Szerzett hallási fogyatékosság 
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A szerzett hallási fogyatékosság esetében, az ártalmak három csoportját különböztetjük 

meg:  

 Prenatális - A prenatális sérülések vagy más néven intrauterin, méhen belüli károsodások, 

az intrauterin fejlődés során alakulnak ki, és kb. 20%-át alkotja a hallási fogyatékosságnak. A 

méhen belüli életben a magzatot igen sok károsodás érheti, például: a túlzott alkoholfogyasztás, 

a mértéktelen dohányzás és számos fertőző betegség ártalmai, gyógyszerártalmak. 

 Natális vagy perinatális- a szülés körüli időszakban, illetve a szülés alatt meghatározott 

kórokok, kóros állapotok okozhatnak károsodásokat a hallószerv területén. A koraszülött 

gyerekek között is gyakori a hallási, illetve halmozott fogyatékosság. Ennek oka az érfalak 

gyengesége és az ennek következményeként előforduló agyvérzés, vagy minimális 

oxigénhiányos állapot. 

 Posztnatális - a születés után sokféle kórok (mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai) vezethet 

halláskárosodáshoz, sokszor egymással kölcsönhatásban. A szülés utáni első években 

elszenvedett fertőző betegségek közül az agyvelő- és agyhártyagyulladás rendszerint 

súlyosabb, halmozott fogyatékossággal is járhat. A leggyakoribb betegség a középfülgyulladás. 

Bár az utóbbi években csökkenőben van a skarlát, diftéria, vörheny, kanyaró és más fertőző 

betegségek előfordulása, mégis számolni kell ennek veszélyével, mely hallóideg, középfül vagy 

belsőfül eredetű hallássérülést okozhat. 

Az utóbbi évtizedekben az antibiotikumok széleskörű elterjedésével nőtt a hallássérült 

gyermekek száma. Főleg a súlyos, gyulladásos betegségekre felírt erős antibiotikumok 

okozhatnak hallóideg károsodást. 

Mechanikai traumák, a hallószervre vagy a koponyára ható különböző erőbehatások a 

hallószerv sérüléséhez, halláscsökkenéshez vezethetnek. Ezek a sérülések különböző ütések, 

baleset, roncsolások következtében létrejött traumák, pl. a koponyát érő traumák a belső fül 

sérülését is okozhatják. 

Kémiai anyagoknak, bizonyos vegyszereknek, gyógyszereknek a belső fülre gyakorolt, 

többnyire hosszabb ideig tartó mérgező, károsító hatásuk van.  

 

A hallássérülésnek tehát többféle oka lehet. Származhat a külső, a közép- és a belsőfül 

zavarából. 

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem 

vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé. Ezt vezetéses hallászavarnak nevezzük. A 

„mechanikus” hangátvitel zavara. A hallómező eltolódik, halkabban, de torzításmentesen hall 

az egyén. Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses hallászavarban szenvedők jól hallják 

a beszédet. A vezetéses hallássérülés igen nagy százalékban átmeneti jellegű, amit orvosi 

beavatkozással meg lehet szüntetni, vagy akár spontán gyógyul (így van ez például egy erősebb 

megfázás, vagy például a repülőn tapasztalható fülbedugulás esetében). Kisebb számban 

veleszületett – sokszor anatómiai elváltozás okozza a károsodást –, ilyen esetben szükséges 

lehet hallásjavító eszköz használata. Ha a belsőfülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, vagy 

az agyhoz vezető idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi eredetű. A 

hallásveszteség ebben az esetben mennyiségi és minőségi jellegű. A hangbenyomások 

halkabbak, torzabbak. E hallássérülések kb. 95%-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza 

a hallásproblémát (cochleáris hallássérülés). A fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben a 
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hallóideg megbetegedése a hallászavar oka.  

Az idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja 

kellő mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt hangerő-torzításokat eredményez, ami még 

nehezebbé teszi a beszédértést, így számukra a hallókészülék viselése elengedhetetlen. 

Súlyosabb sérüléseknél azonban nem lehet hallókészülékkel sem elérni a beszédhalláshoz 

szükséges hallásszintet. Ilyen esetekben műtéti eljárással javítják a beszédhallást. 

 

10. A hallássérülés következményei 

A hallássérülés a legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását érinti.  

 

4.1.A hallás jelentősége 

 

- a hallás minden irányból közvetít (a hallás révén a személy az őt körülvevő teljes térrel 

kapcsolatban áll) 

- a hallás távolabbi eseményekről is közvetít (amit már a szemünkkel nem vagyunk képesek 

érzékelni, a fülünkkel még halljuk) 

- a hallás permanens ingerközvetítő (akaratlagosan nem kapcsolható ki) 

- az akusztikus benyomások, illetve a beszéd irányítják a vizuális észlelést („Nézd mi van ott!”) 

- az akusztikus ingerek érdeklődést kíváncsiságot váltanak ki 

- az akusztikus benyomás előkészít a bekövetkező eseményre (hallom, hogy csengetnek) 

- a hallás útján kialakult belső beszédnek magatartás szabályozó szerepe van 

- a hallás hangulatokat közvetít 

- a hallás alapján kialakuló beszéd a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás legfőbb eszköze. 

 

A felsoroltak alapján láthatjuk, hogy a halláscsökkenés esetén milyen negatívumok érhetik a 

gyermeket. 

Többek között: 

 

- A  valóság mozaikszerű, szaggatott információkból áll össze, mert sokszor hiányoznak a 

lényegi összefüggések. Sokszor értelmetlen, kaotikus információkat kell elfogadnia a 

tanulónak. Ebből kifolyólag már nem keresi az összefüggéseket, okokat, egyszerűen elfogadja 

az inkoherens tényeket. 

- Hiányozhatnak a távolabbról érkező, figyelmet irányító információk. Ettől a világ 

unalmasabb, egysíkúbb lesz. Sokszor a lényeges információt nem kapja meg a tanuló, mivel a 

vizuális információk közötti értékrend másként alakul, mint halló társaiknál.  

- A figyelem önkényesen vándorol 
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- A személyiség merevebbé válhat, nehezen vált egyik helyzetről a másikra, megszokott 

sémákat alkalmaz, sokszor inadekvát módon. 

- A személyiség kevésbé finoman differenciált, az érzelmi világ szegényesebb, fejletlenebb, az 

empátiás készség fejletlen. 

- A magatartást a vizuális benyomások irányítják, és csak kis mértékben befolyásolják a 

társadalmi konvenciók 

- Jellemző lehet a kapcsolatok beszűkülése. Ebből adódhat információhiány.  

- Gyakori mások szándékának félreértelmezése. 

- Téves ítélkezés 

- Agresszió 

- Önértékelési problémák. 

 

4.2. Beszédkommunikáció, a nyelv elsajátításának zavara 

 

4.2.1. Kiejtés 

Elsősorban azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, amelyeket a gyermek, 

fiatal nem jól hall. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érint a hibás 

ejtés és annál inkább kihat a beszédhangra is. Mivel a súlyos fokban hallássérült 

gyermeknél, fiatalnál nincs vagy gyenge a visszajelzés a hibás képzésről, nem is képes 

eredményesen kijavítani az artikulációs hibákat külső segítség (szurdopedagógus) nélkül. 

Leggyakrabban a sziszegők és a gy, ty, c, cs hangok a hibásan képzettek, de a 

magánhangzókban is előfordulhatnak cserék. A kiejtési hibák mellett a beszéd minőségét 

rontja a beszédprozódiai elemek hibája vagy hiánya. Jellemzője a monoton, kevésbé 

dallamos, hibásan hangsúlyozott, ritmustalan, lassú tempójú beszéd. Az artikulációs és a 

szupraszegmentális hibák hallókészülék alkalmazásával, valamint az egyéni 

szükségletekhez igazodó hallás-, beszédnevelési eljárásokkal eredményesen javíthatók. 

A súlyos hallássérültek beszédének jellemző vonásai lehetnek  

- Elmosódott, hasonló hangzású magánhangzók 

- Lelassult beszédtempó 

- Bizonytalan izomfeszültséggel képzett szavak 

- Gyakran hibás vagy hiányzó sziszegő hangok 

- Helytelen levegővétel 

- Gyakori orrhangzósság 

- Feszített hangszalagréssel képzett hangok (fejhang) 

- Gyakori hangcserék a hasonló képzésű, a hasonló területeken képzett, hasonló hangzású 

és hasonló vizuális képet nyújtó hangok között 

- Ritmustalan, hangsúlytalan, dinamikátlan beszédtempó 

- Darabos, zavart ritmus 

 

A hibás ejtés gyakran vezet helyesírási hibákhoz. A gyermek, fiatal úgy írja le a szavakat, 

ahogyan ejti őket, vagyis gyakran hibásan. Ez a hiba az írás és az olvasás egyidejű 

alkalmazásával jól javítható, és a kiejtésre is pozitívan hat. 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 561 

 

4.2.2. A szókincs jellegzetességei hallássérülteknél 

Minél nagyobb a halláskárosodás mértéke, annál szűkebb mind az aktív, mind a passzív 

szókincs. A szókincset sok olvasással, társalgással bővíthetjük. A nyelvi és beszédfejlesztő 

munka minden iskolai foglalkozásnak kiemelt feladata, a társalgáshoz, manipulációhoz, 

beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztéssel, a szavak jelentésének állandó tisztázásával.  

A szókincs hiányosságai vezetnek a beszédértés zavaraihoz és az alacsonyabb olvasási 

szinthez. A szókincsbeli elmaradás minőségileg különbözhet a pedagógusok által tapasztalt 

korlátozott nyelvi kóddal beszélő gyermek, fiatal szókincsbeli hiányosságaitól. Mivel a 

hallássérült gyermek, fiatal beszédelsajátítása mesterséges tanulási folyamat eredménye, 

szókincséből egyszerű, hétköznapi fogalmak is hiányozhatnak, ugyanakkor magasabb 

szintű kifejezéseket ismerhetnek. A hallássérült gyermek, fiatal nehézségei elsősorban a 

szövegértés vonalán és kevésbé az olvasástechnika területén jelentkeznek. Az 

olvasástechnikai problémák általában a kezdeti szakaszt jellemzik, míg a szövegértési 

problémák gyakran fennmaradnak az iskoláztatás évei alatt. Ennek oka az, hogy habár a 

hallássérült gyermek, fiatal egyre több szót és kifejezést ismer meg, a szövegek nyelvi 

szintje folyamatosan emelkedik. A szövegértési problémákat a szűkebb szókincs, a 

szinonimák ismeretének hiánya, illetve a mondatok helytelen tagolása okozhatja. 

Minél többet társalog a gyermek, fiatal, minél többet olvas, annál erősebb ütemben fog 

gyarapodni a szókincse. 

Fontos szempont a hallássérültekkel való kommunikáció tekintetében, hogy mindig meg 

kell győződni róla, hogy a gyermek, fiatal, illetve a fiatal felnőtt hallássérült megértette-e 

azt, amit közölni szerettünk volna vele.  

Célszerű a rövid, pontos, egyszerű fogalmakkal megfogalmazott instrukciók adása, néhány 

kérdéssel a megértés ellenőrzése. 

 

4.2.3.  A beszéd grammatikájának jellemzői hallássérülteknél 

A súlyos fokban halláskárosodott gyermekek, fiatalok beszédében gyakoriak a grammatikai 

hibák. Mivel a toldalékok általában hangsúlytalan és gyakran szóvégi helyzetben fordulnak 

elő, gyakori az elhagyásuk, felcserélésük. A grammatikai hibák száma elsősorban a 

szituációkhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított társalgásokkal és 

rendszeres olvasással csökkenthető. 

 

4.3.  A beszédértés jellemzői hallássérülteknél 

A nyelvi nehézségek nemcsak az aktív nyelvhasználatot, hanem a beszédértés területét is 

érinthetik. A hallássérült gyermekek, fiatalok a halláson kívül a szájról olvasást is 

felhasználják a beszédértés segítésére, ennek mértéke gyermekenként, fiatalonként változó.  

A szájról olvasás megkönnyítése azáltal lehetséges, ha a pedagógus minden fontosabb 

közlésnél a hallássérült gyermek, fiatal felé fordul. További segítséget jelent a természetes 

artikuláció, a normális beszédtempó. Téves hiedelem, hogy a hallássérült gyermek, fiatal 

könnyebben érti a beszédet, ha az nagyon tagolt, lassú, az artikuláció eltúlzott. Előnyös a 

szájról olvasás szempontjából az is, ha a pedagógus nem járkál beszéd közben. A szájról 

olvasást nehezítheti a pedagógus arcába hulló haj (férfiaknál bajusz és szakáll), a 

fényviszonyok, valamint az, ha a beszélő a száját véletlenül eltakarja. 

Előnyös, ha egyszerre csak egy ember beszél a hallássérülttel, természetes, jól 

hangsúlyozott, érthető beszédtempóban. Ha többen beszélgetnek, ne vágjanak egymás 

szavába, közlési szándékukat jelezzék.  
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Fontos leszögeznünk, hogy a hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a 

beszédfunkciókra terjednek ki, és nem érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket. 

Amennyiben a hallásveszteség következményeit csökkentjük, akkor a hallásneveléssel, a 

hallókészülék alkalmazásával az elsődleges sérülést, a halláskárosodást, a hallásveszteség 

mértékét is csökkentjük. 

A hallássérültekkel való eljárások a személyiség egészének fejlesztésére irányulnak, ezen 

belül a nyelv, a beszéd fejlesztése eszköz és cél is egyben. A következő területek kapnak 

hangsúlyos szerepet: 

- szókincs  

- grammatika 

- szintaxis 

- kiejtés 

- beszédhallás. 

A nyelvfejlesztés megvalósulásának formái: 

- társalgások (cselekvéshez kötve vagy anélkül) 

- olvasmányok 

- írásbeli munkák. 

 

5.  A hallássérült gyermek, fiatal együttnevelése halló társaikkal 

 

5.1.  A szegregáció a sérültek és nem sérültek egymástól elkülönített oktatását jelenti. A 

szegregált, speciális iskolai oktatás igyekszik ideális feltételeket biztosítani (kis 

osztálylétszám, szakemberek megléte). Számos indoka lehet annak, hogy a gyermek, fiatal, 

speciális iskolában, szegregált szervezési formában tanul. 

 

5.2.  A másik forma az integráció (fogadás). Hazánkban legelterjedtebb az egyéni teljes 

integráció. A hallássérült gyermek, fiatal, a tanítás teljes idejét a többségi (halló) osztályban 

tölti. 

A sikeres integrációnak számos objektív feltétele van: a korai felismerés, a hallókészülékkel 

való ellátás, a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása. Korai hallás - és beszédfejlesztés, a támogató család, a tanterem 

kedvező akusztikai jellemzői, az adó-vevő készülék, indukciós hurok használata, az 

integrációt segítő gyógypedagógus közreműködése, igény esetén pedagógiai asszisztens és 

jelnyelvi tolmács segítsége. 

A hallássérült tanulókkal foglalkozó többségi pedagógusnak sokrétű feladatot kell 

megoldania egyidejűleg. Ismernie kell a sérülés sajátosságait, a habilitációs/rehabilitációs 

lehetőségeket. Tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermek, fiatal milyen egyéni 
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képességekkel rendelkezik, mennyi információt képes megérteni a hallása révén, mekkora 

mértékben támaszkodik a szájról olvasási képre. Továbbá szükséges, hogy a pedagógus 

körülbelül tisztában legyen azzal, hogy a tanuló mekkora passzív szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy a további elsajátítandó tananyagot, milyen alapokra tudja építeni. Fontos, 

tudnia, hogy a diák szövegértése milyen szinten van, hiszen így tudja segíteni őt egy-egy 

főfogalom kiemelésével, szómagyarázatokkal a szövegértés területén.  

Mindezekhez nélkülözhetetlen az egyes nevelési helyzetekben az egyéni különbségek 

figyelembevétele és pedagógiai kezelése. Az egyéni különbségek a hallássérülés 

minőségétől, mértékétől és a tanuló mentális és személyi adottságától függ.  

a. Inklúzió mint optimalizált, kibővített integráció is jelen van a mai oktatási 

rendszerünkben. Az inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerű átalakulását 

jelenti. Ebbe a folyamatba az összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. 

Nem zavaró elemként, hanem új kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális 

gondoskodás jár valamennyi tanulónak, legyen bármiben akadályozott vagy nem. 

Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több mint gyógypedagógia, és több, mint 

az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív oktatásban kiemelt szerepet kap 

a differenciált oktatás. 

 

A hallássérült diákok számára fontos motiváló tényező, ha a halló társaik elfogadják őket, 

így a képzésben is sikeresebbé válnak. 

Számolnunk kell szubjektív feltételekkel is az integráció tekintetében: az intellektuális 

képességek, a pozitív személyiségjegyek, az érthető beszéd, a jó beszédmegértési szint, 

nyelvi tanulékonyság, szorgalom, terhelhetőség, családi háttér. 

 

6.  A hallássérültek által használt technikai eszközök és hallásjavító műtétek 

 

6.1.  A hallókészülék 

 

Ma már nem létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy teljesen korrigálni. 

Ez történhet hallókészülékkel - olyan súlyos esetekben pedig, amikor a hallókészülék nem 

biztosít megfelelő erősítést -, műtéti eljárással biztosítható a hallás élménye. A modern 

hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr hangerősítő készülék. A 

levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon felfogja, és elektromos 

rezgésekké alakítja, felerősíti, majd visszaalakítja hanghullámokká. A hallókészülékkel 

történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához 

legmegfelelőbb erősítést - azaz, hogy a hallókészülékkel erősített fülön mért eredmények 

illeszkedjenek az optimális beszédmezőbe. A hallás javítására kifejlesztett készülékek 
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szinte minden igényt ki tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül 

mögé helyezhető változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig 

hozzáférhetőek. A hallókészülék felerősített hangját a fül mögé helyezhető készülékek 

esetében a fülbe egyéni lenyomat alapján elkészített fülilleszték juttatja be. A hallókészülék 

a gyermek, fiatal egyéni igényeihez, hallásállapotához igazodik. Felírását, ellenőrzését 

szakember végzi. A hallókészülékek egész napos viselésre készültek. 

A hallássérülteket oktató pedagógusnak fontos tudnia, hogy a hallókészülék 

elengedhetetlen eszköze a gyermek hatékony ismeretanyag elsajátításának. 

Kisgyermekeknél a hallókészüléke ellenőrzését, az elemek megfelelő töltöttségét a 

pedagógus ellenőrzi. Idősebb diákok képesek önmaguk elvégezni mindezt, de a biztonság 

kedvéért az őket oktató pedagógus feladata a szúrópróba szerű ellenőrzés, hogy a 

készülékek megfelelő állapotban vannak-e.   

A hallássérült diákokat integráltan oktató pedagógus jó ha tisztában van azzal, hogy a 

rosszul beállított segédeszköz fejfájáshoz és egyéb fizikai tünetekhez vezethet, illetve 

átmeneti magatartás problémákat eredményezhet. A készülék beállítását szakemberek 

végzik nem a pedagógus kompetenciája. 

Fontos szerepe a tanárnak abban van, hogy motiválja a tanulókat arra, hogy mindig viseljék 

a segédeszközt, hiszen hallásuk csak azzal optimális. 

 

6.2.  Az adó-vevő készülék jól segíti a hallássérült tanuló oktatását azáltal, hogy csak a 

hasznos jeleket erősíti fel, a háttérzajokat nem. Előnye, hogy a távolabbról jövő beszédet is 

erősíti. Egy adó és egy vevő részből áll, az adó részhez mikrofon csatlakozik, melyet 

általában a beszélő visel. 

 

6.3.1.  A Cohleáris implantátum „A cochleáris implantáció (CI) egy hallásjavító műtéti 

eljárás. Ennek során a csiga (cochlea) szőrsejtjeinek működését pótolják egy beültetett 

elektródával. A műtét előtt a gyermek alapos orvosi, gyógypedagógiai vizsgálaton esik át, 

ezek ismeretében döntenek a szülők a szakemberek támogató véleménye mellett a 

műtétről.” (dr. Perlusz Andrea) 

A cochleáris implantátum több elemből áll. Ezek egy részét a hallássérültek koponyájába 

operálják - közvetlenül a fejbőr alá ill. a belső fülbe vezetik -, más részeit pedig kívül, a 

testükön viselik. A külső elem részei: a hangokat felfogó mikrofon, a beszédprocesszor, 

valamint az adókészülék, ami a jeleket a beültetett belső elem felé továbbítja. Az adó és a 

vevő rész a fejbőrön keresztül mágnes segítségével kapcsolódnak. 

A cochleáris implantátum beépítésének legfontosabb feltétele, hogy a hallóideg - azaz a 

belső fültől az agykéreg felé vezető pálya - ép legyen. Amennyiben a műtét megtörténik 1 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 565 

hónappal később helyezik fel a készülék külső egységét. 

A cochlearis implantátumon kívül létezik még középfül implantátum és csontvezetéses 

implantátum is. 

A csontvezetéses implantátum a hangokat a csont segítségével a belső fülbe továbbítja 

egyenesen ezzel áthidalva a külső és középfület. Három részből áll titánimplantátum, 

beszédprocesszor, illesztési felület. Legjobb eredmény a vezetéses, illetve kevert típusú 

halláscsökkenésnél, vagy egyoldali idegi hallássérülésnél érhető el. 

Középfül implantátum enyhe, közepesen súlyos és súlyos idegi típusú halláskárosodás, 

illetve kevert halláskárosodás esetében jelenthet megoldást. 

 

6.3.2. Egyéb műtéti eljárások 

 

- timpanoplasztika 

A dobhártya és hallócsontok középfülgyulladás következtében fellépő károsodását 

rekonstruálják műtéti eljárások során. 

 

- stapedotomia 

A kengyelt érintő csontosodási folyamat következtében kialakuló helyzet. Mesterséges 

anyagok felhasználásával protéziseket, pisztonokat ültetnek be. Ezzel lehetővé téve, hogy a 

rezgések újra eljussanak a belső fülbe. 

 

6.4.   Indukciós hurok 

 

A hallókészüléket viselő tanulók számára komoly és mindennapos problémát jelent a 

hallókészülékük mikrofonján át beérkező hangok értelmezése és megértése. Külső zajok 

jelenlétében, visszhangos környezetben, vagy amikor távoli és esetenként torzult hangokat 

kellene a hallókészülék mikrofonján keresztül értelmezni, a megoldást az indukciós hurok 

jelenti. 

Az indukciós hurok a komplex akadálymentesítésben használatos elektronikus eszköz. A 

helyes megnevezése hangfrekvenciás hurokerősítő-rendszer. Az indukciós hurkokat azzal 

a céllal fejlesztették ki, hogy a hallásukban sérült emberek számára hanginformációkat 

tegyenek érthetőbbé lehetővé téve számukra azok problémamentes befogadását és 

megértését.  

 

7.  A hallássérültek oktatásában használt kommunikációs módszerek lehetséges 

csatornái: 
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- Vokális (hangi) - auditív csatorna: a hallásmaradvány aktivizálásának időpontja 

meghatározó, erre a lehetőségre épít a hallásnevelés. Ennek a csatornának a 

felhasználásával történik a hangos beszédben történő kifejezés és a beszéd 

megértésének kialakítása. Az enyhén hallássérült tanulók oktatásánál az auditív út 

érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nagyothallók esetében a beszédre épül a tanítás, 

kiegészítve szurdopedagógiai fejlesztéssel. 

- Az artikulációs-vizuális csatorna: vagyis a szájról olvasás és az azt kiegészítő hallás, 

illetve olvasás. Súlyosabb veszteségek esetén a szájról olvasás domináns információ 

felvételt biztosít, és a hallási benyomások töltik be a kiegészítő szerepet. 

- Manuális-vizuális kommunikációs csatorna, mely az ujj-abc, fonomimikai jeleket, 

illetve a jelnyelv használatát jelenti. Az ujj-abc jelei valamennyi beszédhangot 

megjelenítik egy-egy kézjellel. A jelnyelv szónyelv, a jelek szavaknak felelnek meg. A 

jelnyelv alkalmazása két úton lehetséges, vagy a hangos beszédnek alárendelt 

helyzetben, azt mintegy kísérve, kiegészítve, vagy mint önálló információs csatorna. 

Siket közösségekben az egymás közti fő nyelvi érintkezési forma. A jelnyelv előnye 

lehet súlyos hallássérülteknél, hogy a beszélő figyelmét kevésbé terheli, és így a siketek 

számára könnyebb kommunikációs lehetőséget kínál. Használata indokolt olyan 

esetben, amikor a hangos beszéd értelmezése kevésbé jó eredményt ígér. 

- Grafikus-vizuális kommunikációs csatorna, ami az írás és olvasás területeit foglalja 

magába. Feltétele a gazdag szókincs és a nyelv grammatikai szabályainak ismerete. 

Fontos szerephez juthat, ha a hallássérült beszéde nem eléggé érthető. 

- Vokális (artikulációs) – taktilis csatorna: a mások, vagy magunk által produkált 

beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. Például gége érintése. 

- Manuális- taltilis: súlyosabb fokú hallás, illetve egyidejűleg látássérült személyek 

alkalmazzák kommunikációjukban. Amikor egymás tenyerébe írják az információkat. 

 

8. Módszertani útmutatások 

A szakképzés eredményességében elsődleges szerepe van az ún. teamben való 

tevékenykedésnek, azaz a különböző képzettségű szakemberek összehangolt működésének. 

A team összetétele: 

- közismereti oktatásban résztvevő tanárok, 

- a szakmai, elméleti oktatást végző szakoktatók, 

- a gyógypedagógus tanárok (szurdopedagógus, logopédus), 

- a pedagógiai munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek), 

- egyéb szakemberek (szakorvosok, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás), 

- szükség esetén jeltolmács bevonása a feladatmegértés elősegítéséhez, tanulói visszajelzéshez. 

 

Az oktatás során kiemelt jelentőségű a beszédértés megfelelő körülményeinek biztosítása.  

- A pedagógusnak, szakoktatónak minden körülmények között jó szájról olvasási képet 

kell biztosítania. Optimális feltételeket kell teremteni a beszédértés elősegítésére.  

- A tanár minden fontosabb közlésnél a hallássérült felé fordul természetes, jó szájró l 

olvasási képet nyújtó artikulációval, közepes beszédtempóval és dallamosan, 

dinamikusan beszél. 
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- A hallássérült gyermek, fiatal tanulását az átlagos gyermeknél, fiatalnál jobban segíti a 

vizuális szemléltetés. A tanár mimikája ezért legyen kifejező. Ő maga legyen empatikus 

személyiség, fejlett problémamegoldó képességű, optimista. Egyéntől és a 

halláskárosodástól függően hasznos lehet a jelnyelv egyes elemeinek ismerete. 

- Az elméleti tanórákon a hallássérült tanuló válassza meg úgy a helyét, hogy a lehető 

legjobban lásson. A tanterem legyen jól megvilágított. Film-, dia-, videó vetítések előtt 

a tanár ismertesse, hogy mit kell majd megfigyelni. Sötétben, hallókészülék viselése 

mellett nem érti a tanuló a magyarázatot. 

- A gyakorlati oktatás során is először ismertetni kell, hogy mi kerül cselekvő 

szemléltetésre, azaz mit kell pontosan megfigyelni. Csak a feladat ismeretében tud a 

tanuló az író – számítógépre, a kezeire, a munkavégzés technikájára koncentrálni. 

Lehajló testtartás, takart száj esetén az információ tört része jut csak el a diákhoz. 

Számítógépes gyakorlatkor a tanár a gép mögött, a diákkal szemben állva tud 

ismereteket közvetíteni. 

- A tanár, szakoktató természetes hanghordozással, nyugodt tempóban köznapi 

hangerővel és artikulációval beszéljen! Előadása érthetőségét természetes gesztusokkal, 

élénk mimikával, finom testbeszéddel fokozhatja. 

- Zajos hátterű, szűk frekvenciás vagy túl gyors beszéd rontja a beszédértés esélyeit. 

Munkatevékenység közben, korrekció előtt a tanár érintse meg a tanulót, állítsa le a 

tevékenységet, amikor feladatot jelöl ki vagy javítja a diák munkáját. 

- A tanulók vizuális gondolkodásmódja miatt az oktatás során nagy jelentőségű a 

sokoldalú szemléltetés. A szemléltetés során meg kell győződni a szakmai ismeretek, 

fogalmak tartalmi megalapozottságáról, és beépüléséről a kognitív rendszerbe. A 

feldolgozás, alkalmazás szintjein szóbeli, táblázatos, írásbeli, rajzos visszacsatolás 

kérése tájékoztatást nyújt a pedagógusnak. A tudásszint értékelésekor a szemléltető 

eszközök használata melletti tudás értékelése tekinthető reálisnak. 

- Mivel a hallássérült fiatalok nyelvi szerkezetbeli gondolkodása gyengébb, szókincsük 

mesterségesen alakult ki, a felzárkóztatásra biztosított többlet órákon a hosszabb, elvont 

tartalmú, nehezebben ejthető szavak, kifejezések elsajátítása külön is kapjon 

megerősítést. 

- A megértés, bevésés ellenőrzését szómemória játékokkal, képekkel különböző 

szövegkörnyezetű előfordulások felismertetésével, önálló szövegbe helyezéssel 

célszerű gyakoroltatni. 

 

Kiscsoportos oktatási szervezeti formákban (pl. csoportbontásban) a hallássérült tanulók ne 

képezzenek külön csoportot. Mindig a hallók között dolgozzanak a tanulás-tanítás folyamán.  

Mindig legyen a csoportban segítője, akihez fordulhat 

 

Egyéb tanulásszervezési kérdések, gyakorlati teendők 

 

- A pedagógus, szakoktató jó szájról olvasási kép nyújtásával segítheti a beszédértést. 

- Az osztályteremben olyan ülőhelyet találjanak, ahonnan közelről láthatja és hallhatja a 

tanárt! Ne kerüljön szembe az ablakkal!  

- A tanulónak biztosított forgószék is előnyös lehet. Célszerű az első padba, jobb vagy 

bal szélre ültetni a hallássérült diákot. 
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- A megértést a vizuális oktatási módszerekre alapozott ismeretátadás segíti (képek, kép-

hang és írásalapú kommunikációs eszközök). 

- A tanítási órákon nélkülözhetetlen a közvetlen hallást segítő eszközök használata. 

- A hallássérültek integrált oktatását, elsősorban a beszédmegértést segíti elő a vezeték 

nélküli kommunikációs rendszer. A tanár-diák közvetlen kapcsolat URH adóvevő, 

illetve indukciós hurok alkalmazásával könnyíthető. 

- Nehezen kiejthető szakszavak artikulációs ejtésének kialakítását és automatizálását 

szurdopedagógus, logopédus támogatja. 

- Előtérbe kerülnek mind az oktatásban, mind a számonkérésben az írásbeli 

kommunikációs formák, melyek nyelvi megfogalmazása legyen egyszerű, lényegretörő. 

Hasznos a tanulóval közösen szerkesztett szakmai szakszótár, szakmai jelszótár 

segítsége. Az értékelés pozitív és ösztönző legyen. 

-  Mindig a hallók között dolgozzanak a hallássérült tanulók a tanulás-tanítás során. 

- A hallássérült gyermek, fiatal számára problémát jelenthet a hosszabb tanári előadás 

egyidejű követése és jegyzetelése. A probléma kiküszöbölésére javasoljuk, hogy 

készítsünk vázlatot a tanulónak, vagy más tanuló órai jegyzetét fénymásoljuk. 

Ügyeljünk, hogy a szakszavak ne kerüljenek hibásan megtanulásra! 

- Nem mindig egyszerű a hallássérült tanuló számára a témaváltás. A pedagógus segítheti 

a hallássérült megértését, ha órákon hangsúlyosabban jelzi ezt, illetve még egyszer 

összefoglalja a tematikus egységeket. Témaváltáskor az új téma kerüljön fel írásban a 

táblára, ezzel jelezve a következő tematikai egységet a hallássérült tanulónak. 

Könnyebbséget jelent, ha a hallássérült tanuló esetenként írásban is megkapja azokat a 

feladatokat, melyek utasítása sok elemből áll, s minden elem fontos információt hordoz. 

- Fontos a hallássérült tanulóval előzetesen megismertetni és elsajátíttatni a tananyag 

kulcsfogalmait. 

- A jegyzetek készítésénél lehet kijelölni segítő diákot/társat, aki az órán segíti a 

hallássérült diákot annak érdekében, hogy a többi diákkal együtt tudjon haladni. Illetve 

lehet alkalmazni indigót, fénymásolást. 

- Hangsúlyozzuk az órák végén elhangzó információkat! 

- Folyamatos legyen az ellenőrzés és értékelés, a tanulási folyamat az egyéni 

szükséglethez igazodjon. 

- A hallássérült gyermek, fiatal fejlesztése pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárásokkal, megfelelő audiológiai ellátással és egyre modernebb hallókészülékek 

szakszerű használatával történhet. 

- Az eredményes nevelést, a szakmai képzés színvonalát az előbbieken túl az általános 

iskolai tanulmányok, az eddig elért fejlődés is meghatározza. 

- A hallássérült fiatalok oktatása során fokozott figyelmet kell fordítani látásuk 

védelmére. 

 

9. Hallássérültek pályaválasztásának lehetőségei 

 

A hallássérült tanulók pályaválasztásának szubjektív meghatározói lehetnek: 

- beszédszint 

- hallásfok 
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- személyiség 

- készségek szintje.  

Az objektív meghatározó a szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség. A választás során 

háttérbe szorulnak azok a szakmák, melyek balesetveszélyesek, illetve amelyekben a 

beszédmegértés központi szerepet tölt be. Így a pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a szubjektív meghatározók fejlesztésére, hogy szakmák köre bővülhessen számukra.  

A munkavállalás szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be a hallássérült személy 

kiegyensúlyozottsága, a kapcsolatokra való nyitottsága, az érdeklődés foka, valamint a sérülés 

egészséges elfogadása, amely a halló emberekkel szembeni előítélet kialakulását akadályozza.  

Továbbá döntő szempont a pályaválasztásnál az iskolai tananyag elsajátításának szintje, hogyan 

fejlődnek képességei, készségei a tantárgyi tudás tükrében. 

 

10. A szakmai képzésen túl kiemelt speciális nevelési feladatok 

 

- Fontos feladat a szociális kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, az érintkezési 

formák pontos értelmezése, a megfelelő nyelvi formák elsajátítása a személyiség 

harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Elengedhetetlen az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszer pontos 

kiépítése, a kognitív funkciók szintjeinek állandó fejlesztése. 

- Fontos a vizuális percepció, az önkifejezés, önmegvalósítás, a valóság képi 

feldolgozásának bekapcsolása a tanítás-tanulás folyamatába a személyiség 

kibontakoztatása céljából. 

- Mozgás, ritmus, a beszéd-ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában. 

- Szükséges a tehetség gondozása. 

- Fel kell készíteni a diákokat a felnőttek, a munka világába való beilleszkedésre. 

 

 

 

XXI. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

 

9. évfolyam 

heti óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
21 756+70 21 735 
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Összesen 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  

évfolyamonként, szabadsáv nélkül 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

12082-16  

Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
  8 

70 

  7 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
  5   6 

12084-16  

Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
8   8   

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70  21 

 

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.  
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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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménym

odul 

Tantárgyak/témakö

rök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

12082-16  

Gépírás és  

irodai 

alkalmazások 

Gépírás és 

levelezési gyakorlat 
0 288 

70 

0 245 533 

A tízujjas vakírás 

alapgyakorlatai 
  30     30 

Billentyűkezelés   146     146 

Az írástechnika 

megerősítése 
  60     60 

Sebességfokozás   52   25  77 

Szövegfeldolgozáso

k, szöveggyakorlatok 
      25 25 

Irodai gépírás 

gyakorlata 
      20 20 

Levelezési 

alapismeretek a 

titkári munkában 

      20 20 

Levelezési 

alapgyakorlatok a 

titkári munkában 

      45 45 

Levelezés a hivatali 

és üzleti életben 
      65 65 

Komplex 

levélgyakorlatok 
      45 45 

Irodai 

alkalmazások 

gyakorlata 

0 180 0 210 390 

A 

dokumentumszerkes

ztés alapgyakorlatai 

  45     45 
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Dokumentumszerkes

ztés a titkári 

munkában 

  45   40 85 

Táblázatok készítése 

a titkári munkában 
  45   40 85 

Adatbázisok 

készítése a titkári 

munkában 

  45   40 85 

A prezentáció mint 

kommunikációs 

technika 

      45 45 

A weblapkészítés 

alapjai 
      45 45 

12084-16  

Üzleti 

kommunikáció 

és protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
288 0 280 0 568 

Üzleti nyelvi kultúra 80       80 

Üzleti 

kommunikáció 
45   40   85 

Protokoll az irodában 45   30   75 

Digitális 

kommunikáció a 

titkári munkában 

30   30   60 

Nemzetközi 

protokoll 
    45   45 

Munkahelyi, irodai 

kapcsolatok 
44   20   64 

Munkahelyi 

konfliktuskezelés 
44   20   64 

Tárgyalástechnika     45   45 

Marketingkommunik

áció 
    50   50 

Összes éves elméleti/gyakorlati 

óraszám: 
288 468 280 455 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 568 /38,09%  
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Gyakorlati óraszámok/aránya 923 /61,90%  

 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 
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A 

12082-16 azonosító számú 

Gépírás és irodai alkalmazások 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

 tantárgyai, témakörei 
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A 12082-16 azonosító számú Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

 12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

G
ép

ír
ás

 é
s 

le
v
el

ez
és

i 

g
y
ak

o
rl

at
 

Ir
o
d
ai

 a
lk

al
m

az
ás

o
k
 

g
y
ak

o
rl

at
a 

FELADATOK 

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi 

feltételeket, betartja az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket. 

x x 

Munkafeladataihoz kezeli a számítógépet és 

tartozékait, gondoskodik működőképes 

állapotukról. 

x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás 

magas szintű technikájával. 
x x 

Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett hanganyagot 

átír. 
x   

Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott 

dokumentumról másol. 
x   

Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy 

idegen nyelven. 
x   

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő 

programmal. 
x x 

Iratokat, üzleti leveleket készít a hivatali, üzleti élet 

elvárásainak megfelelően. 
x   

Alkalmazza a körlevélkészítés technikáját. x   

Táblázatkezelő programot alkalmaz: kalkulációt, 

kimutatást, diagramot készít, számításokat végez.  
  x 

Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: adatbázist 

hoz létre, adatot tölt fel, egyszerű szűrést végez. 
  x 

Prezentációt készít saját munkája és a szervezeti 

tevékenység bemutatásához. 
  x 
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Levelezést folytat külső partnerekkel, 

munkatársakkal hagyományosan és elektronikusan. 
x   

Információ-feldolgozási tevékenységet folytat: 

keresőprogramot használ információ gyűjtéséhez. 
x x 

Betartja a biztonságos internethasználat szabályait. x x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos irodai munkavégzés követelményei x x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi 

kockázatai 
x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája x   

A számok, írásjelek, speciális karakterek 

írástechnikai és helyesírási szabályai 
x   

A dokumentumok típusai, fajtái  x   

A dokumentumszerkesztés követelményei   x 

A táblázatkészítés műveletei   x 

Az adatbázis készítésének műveletei   x 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és 

nyelvi követelményei 
x   

Egyszerű ügyiratok x   

Szervezetek belső iratai x   

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai x   

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei x   

A munkavállalással kapcsolatos iratok x   

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás 

udvariassági szabályai 
x x 

A világháló veszélyei, a biztonságos 

internethasználat szabályai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) x   

Számítógépes irodai programok alkalmazása x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása x   

Információforrások kezelése (szabályok, 

előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció x   

Precizitás x x 

Monotóniatűrés x   
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 
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16. Gépírás 

és levelezési gyakorlat tantárgy 533 óra 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a 

tízujjas vakírás alapjait – váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához 

kapcsolódó elektronikus írásbeli teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról 

–, amelyek a titkári munkatevékenység leíró jellegű (adat- és szövegbevitelt igénylő) 

munkafeladataiban jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 170 leütés/perc. Törekedni 

kell arra, hogy megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított 

szokások (munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és 

testtartás, fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és 

szemgyakorlatok stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos 

munkavégzésnek hosszú távon is. Cél továbbá, hogy a tanulók ismerjék meg a különböző 

típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait, és ennek 

megfelelően képesek legyenek a hivatali, üzleti élet dokumentumainak elkészítésére. 

Legyenek képesek munkavállalással kapcsolatos iratokat, munkahelyi kapcsolattartó 

dokumentumokat is önállóan fogalmazni, készíteni. Legyenek tisztában a hagyományos 

és elektronikus levelezés illemszabályaival, a biztonságos internethasználat előírásaival.  

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

 

16.3. Témakörök 

16.3.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 30 óra 

Az írógépek és a gépírás története 

Írásversenyek története; versenyeredmények 

A szabályos gépírás bemutatása 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek 

Elvárások a gépírás elsajátítása során 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése  

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet  
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Ujjrend fogalma, kialakítása 

Az alaptartás fogalma, funkciója 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása 

Folyamatos másolás sortartással 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

16.3.2. Billentyűkezelés 146 óra 

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy a 

használt tankönyv által kínált) sorrendben 

Nagybetűk írása; váltóhasználat 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írásgyakorlatai 

Számok, írásjelek használatának írásszabályai 

A folyamatos és biztonságos (hibátlan) írás gyakorlatai az egyes betűk elsődleges 

rögzítéséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, mondatgyakorlatok 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája 

Teljesítményértékelés javaslata: az elért leütésszámhoz viszonyítva 

jeles = 0,00-01%; jó = 0,11-0,2%; közepes = 0,21-0,3%; elégséges = 0,31% -0,4;  

elégtelen 0,41%-tól) 

 

16.3.3. Az írástechnika megerősítése 60 óra 

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

- ujjtechnikai gyakorlatok 

- gyakori betűkapcsolatok 

- gyakori szavak, nyelvi elemek (toldalékok, névutók, igekötők stb.) 

- betűkettőzések, 

- idegen szavak, 

- váltógyakorlatok 

- figyelemösszpontosító gyakorlatok 

Helyesírási gyakorlatok 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata) 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum 

 

16.3.4. Sebességfokozás 77 óra 
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A nyelvi elemek gyakorisági mutatóihoz kapcsolódó gyakorlatok írása 

Nehéz fogások; külső-belső fogásgyakorlatok, nagy ugrások 

Koncentrálást erősítő gyakorlatok 

Rövid és hosszú szavak, szókapcsolatok gyakorlatai 

Írástechnikai nehézséget jelentő szavak, mondatok gyakorlatai 

Állóképesség növelését szolgáló gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, mondatok írása 

Az időtényező szerepe a gépírásban 

Írás időre: az időtartam fokozatos emelésével 

Írás folyamatos diktálás után 

Típushibák jellemzői; hibajavító gyakorlatok 

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése 

 

16.3.5. Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok   25 óra 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

- Különböző nehézségű szövegek 

- Különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló - szövegek 

- Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (10-20 perc) 

- Írásbiztonság erősítése 

- Mozdulat- és szógyakorlatok 

Szöveghosszúság növelése 

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása 

 

16.3.6. Irodai gépírás gyakorlata 20 óra 

Különböző tartalmú szövegek feldolgozása – tartalmi tagolással, lényegkiemeléssel, 

címadással, kulcsszavak keresésével, szövegrészek kiegészítésével, helyesírás 

ellenőrzésével, központozással stb. 

Szövegértő, memóriafejlesztő gyakorlatok 

Szókincsfejlesztés, szóalkotás, szópár, ellentétpár keresése stb.  

Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (20-30 perc) 

Diktálás utáni írás: „kéz alá diktálás” gyakorlása 

Kézírásos, javított, felülírt, módosított szöveg írása 

Korrektúrázás gyakorlata 

Szövegmásolás szerkesztési műveletekkel 

Idegen nyelvű szövegek írása; szerkesztése 
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16.3.7. Levelezési alapismeretek a titkári munkában 20 óra 

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása 

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei; tárgyi feltételei 

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával) 

A hivatali stílus alkalmazása 

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése 

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai 

Egyes iratok (pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának 

jogszabályi követelményei 

16.3.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 45 óra 

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások) 

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.) 

A mindennapi élet egyszerű iratai, pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, 

kötelezvény, meghatalmazás nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében 

Azonosító adatok helyesírása (személyi adatok, azonosító számok, címek, elérhetőségek 

stb. írásmódja) 

Hírközlő iratok, pl. hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó nyelvi, 

tartalmi és formai jellemzői 

Belső, szervezeti iratok, pl. emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél stb.  

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Iratok készítésének gyakorlatai  

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok 

16.3.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 65 óra 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői 

Beadványok, pl. panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem 

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem 

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban 

Iratok a munkaügy köréből, pl. álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, szakmai 

önéletrajz; munkaszerződés; egyéb, a munkaviszony tartalmához (munkavégzés, 

munkáltatói kötelezettség, munkabér, munkahely, juttatások, pihenőidő stb.) kapcsolódó 

iratok tartalmi, nyelvi és formai jellemzői 

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek, pl. hírlevél, 

tájékoztatás, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 

szerződések (adásvételi, szállítási), a teljesítés iratai nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 
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Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai 

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből  
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16.3.10. Komplex levélgyakorlatok 45 óra 

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és 

belső, szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – alkalmazva 

a szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, adatbázis-kezelés 

dokumentumainak felhasználásával. 

A levélfeladatok készülhetnek: 

- minta után,  

- tömbszövegből,  

- adat és iratszöveg elkülönített megadásával,  

- diktálás után,  

- megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással, 

- feladatutasítások alapján, 

- más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek 

felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis). 

Iratsablon készítése 

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése 

Körlevélkészítés 

 

16.4. A 

képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

kizárólag számítógépterem  

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység  

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x   

fali billentyűzettáblázat (séma), 

iratformák (pl. egyszerű irat, 

levélforma, jegyzőkönyvi forma 

stb.) 

3. tanári irányítás   x     

4. közös hangos betűzés   x     

5. írás diktálás után x x     

6. 
feladattal irányított önálló 

tanuló munka 
x       
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7. házi feladat x     elektronikus kapcsolat (email) 

8. 

információkeresés 

önállóan (pl. 

jogszabályban, 

interneten) 

x     internetes elérhetőség 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete  

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. Információk önálló rendszerezése x       

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x     

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x     

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x     

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x     

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x     
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4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.3. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x     

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x     

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

2. Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 390 óra 

 

2.5. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai alkalmazások gyakorlata megnevezésű tantárgy tanításának célja, hogy a 

tanulók felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az irodai, titkári, 

ügyviteli munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – önállóan és kreatívan 

– tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és 

adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket újszerű körülmények között is. A 

tanulókat fel kell készíteni a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és veszélyeire is. 

 

2.6. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika 

2.7. Témakörök 

2.7.2. A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 45 óra 
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A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári 

munkatevékenység feladatainak megfelelően 

Mappák létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően –, megnyitása, 

bezárása, áthelyezése, másolása stb. 

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének 

megfelelően –, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, 

átnevezése, törlése, nyomtatása (különböző beállításokkal) stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai a titkári munkafeladatokhoz 

kapcsolódóan 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) a 

titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb. 

 

2.7.3. Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 85 óra 

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló 

dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, termékjellemzők, 

szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírások stb. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok szerint, 

- keresett információval történő kiegészítéssel stb. 

 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 589 

2.7.4. Táblázatok készítése a titkári munkában 85 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel, másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények alkalmazásával 

(SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM, DARAB, DARAB2, DARABTELI, 

DARABÜRES, HA, KEREKÍTÉS), 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, 

nyilvántartások, jelenléti ívek, eredmény-kimutatás stb. készítése. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok, adatok szerint, 

- információval történő kiegészítéssel stb. 

 

2.7.5. Adatbázisok készítése a titkári munkában 85 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, egyéni 

adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

2.7.6. A prezentáció mint kommunikációs technika 45 óra 

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában 

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás) 
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Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.) 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai 

Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban 

 

2.3.6. A weblapkészítés alapjai 45 óra 

Honlap-készítési alapfogalmak 

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok 

Bekezdések, felsorolások 

Táblázatok 

Képek használata 

Hivatkozások 

Weblapkészítés gyakorlata 

 

2.8. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

2.9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

2.9.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x     

3. bemutatás   x     

4. 
tanár által irányított közös 

feladatmegoldás 
  x     

5. 
utasítással irányított 

feladatmegoldás  
x       

6. önálló munka x       

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 
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2.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. Csoportos versenyjáték   x     

4. Szolgáltatási tevékenységek körében 

4.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

4.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

4.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel. 
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A 

12084-16 azonosító számú 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12084-16 azonosító számú Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

K
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 a
 

ti
tk

ár
i 

m
u
n
k
áb

an
 

FELADATOK 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a 

nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására. 
x 

Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra szabályait. x 

Tisztában van a beszédet kísérő közlésformák jelentőségével. x 

Ismeri a testbeszéd különböző szituációkban betöltött szerepét. x 

Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket. x 

Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét. x 

Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat. x 

Ismeri a hivatali, üzleti protokoll alapvető előírásait, a hétköznapi 

viselkedéstől eltérő követelményeit. 
x 

Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi 

protokoll előírásait. 
x 

Alkalmazza az etikett és protokoll szabályait a hivatali, üzleti életben. x 

Ismeri a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a 

vezető és beosztott közötti munkamegosztásból eredő alá-

fölérendeltségi viszonyokat és a kapcsolatukat meghatározó magatartási 

szabályokat. 

x 

Közreműködik a szervezet piackutatási és marketingtevékenységében. x 

Részt vesz a szervezet tárgyalási rendezvényein. x 

Felhasználói szinten használja az internetes keresőprogramokat, 

navigációs programokat. 
x 
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Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja 

a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat. 
x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

Az üzleti kommunikáció fogalma, fajtái, célja x 

A kapcsolattartás formái (közvetlen, közvetett, online) x 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei x 

Kommunikációs szűrők és működésük x 

Marketingkommunikáció x 

Az üzleti tárgyalás alapszabályai x 

Tárgyalási technikák x 

Közéleti megnyilvánulási formák x 

Társalgási stílus x 

Kérdezés- és érvelési technikák a hivatali, üzleti életben x 

Interkulturális kommunikáció; eltérő kultúrákból adódó 

különbségek 
x 

Üzleti nyelvi kultúra x 

Digitális kultúra elemeinek használata, netes navigáció használata, 

információs szupersztráda 
x 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei x 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja x 

A munkahelyi viselkedés alapelemei (szerep, szerepelvárások, 

szerepfelfogás, megfelelés, társas befolyásolás, azonosulás) 
x 

A titkári munkakör etikai szabályai (etikai kódex) x 

A hivatali, üzleti magatartás és protokoll előírásai x 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai (vezető, munkatársak, 

ügyfelek, vendégek stb.) 
x 

Munkahelyi csoportok és jellemzőik; csoportkommunikáció x 

Stressz- és konfliktuskezelés az irodában x 

A nemzetközi protokoll sajátosságai x 

Rangsorolás, ültetési szabályok x 

Az öltözködés és megjelenés illemszabályai az üzleti, hivatali 

életben 
x 

A vendéglátás protokollszabályai x 

A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, illemszabályai x 
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Ügyfél-elégedettségi mérés technikái x 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázata x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x 

Köznyelvi és szakmai verbalitás x 

Elvárásoknak való megfelelés x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

Adekvát metakommunikációs készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Nyitott hozzáállás x 

Lényegfelismerés (lényeglátás x 

Áttekintő képesség x 

 

 

1. Kommunikáció a titkári munkában tantárgy  568 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kommunikáció a titkári munkában tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló 

elsajátítsa és az irodai, titkári munkatevékenységében alkalmazni tudja a kapcsolattartás 

különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát. Kapcsolataiban a 

tudatosság vezérelje, képes legyen irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen 

igényes az üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában; a szituációnak megfelelően 

legyen képes alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb 

viselkedési szabályokhoz. Cél továbbá, hogy alkalmazkodjon a munkahelyi 

környezethez, aktívan vegyen részt a csoportmunkában, megfelelően kezelje a 

környezetében kialakuló konfliktusokat, munkahelyi stresszt. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan, Informatika 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 80 óra 
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A kultúra fogalma, tartalmi elemei, változékonysága 

A kultúra és a nyelv összefüggései  

Nyelvi norma, nyelvszokás, a társadalmi érintkezés nyelvhasználata 

Nyelvhelyesség, nyelvi változások, nyelvfejlődés, nyelvromlás 

Nyelvi kultúra fogalma és elemei – különös tekintettel az üzleti élet írásbeli 

nyelvhasználatára 

- Helytelen szóhasználat: képzavar, terjeszkedő kifejezések; hasonló hangzású szavak 

tévesztése, felesleges töltelékszavak, jelzők használata, helytelen visszautalás, 

elcsépelt szavak, névelő használata stb.; szóhasználati vétségek (sorszám-tőszám, 

igekötők, idegen szavak, divatszavak) 

- Toldalékhasználat (ikes igék, -nál, -nél, -suk, -sük, -zik, -lik stb.); túlzott fokozás, 

toldalék és/vagy névutóhasználat 

- Egyeztetési hibák; mondatszerkesztési hibák 

- Szókapcsolatok, kifejezések; szólások, közmondások használata 

- Helyes beszéd technikája, beszédkultúra; beszédhibák (hangképzés, kiejtés, hadarás, 

dadogás, afázia stb.); kulturálatlan beszéd: trágárság, beszéd evés közben, rágózás 

beszéd közben; lámpaláz leküzdése 

- Helyesírás: rövid-hosszú magán- és mássalhangzók írása - különírás, egybeírás - kis- 

és nagybetűk írásszabálya - tulajdonnevek írásmódja - elválasztás szabályai - 

írásjelhasználat - rövidítések, mozaikszók írásszabályai - számok, keltezés, címzés 

- Az e-helyesírás; digitális nyelvhelyesség- és helyesírás-javítási módszerek; szótárak, 

helyesírás-ellenőrző használata 

Az üzleti, hivatali élet közlésformái 

Nonverbális üzenetek hatása az üzleti életben: státusz, dominancia, tárgyilagosság, 

figyelemfelhívás, befolyásolás, megtévesztés, bizalmasság, bizalom, tisztelet, 

magabiztosság-bizonytalanság, távolságtartás kifejezése stb. 

Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, beszámoló, hozzászólás, 

felszólalás, vita, tárgyalás, alkalmi beszéd 

A társalgási és a hivatalos stílus 

Kommunikációs taktikák a nyelvhasználatban: hozzáértés látszata, mellébeszélés, 

félreérthető közlemények, áthárítás stb. 

Nyelvhasználati hibák a kommunikációban: szakzsargon, idegen szavak, mesterkélt 

kifejezések, nyelvi szleng, körmondatok alkalmazása, hibás kérdésfelvetés, 

beszédképzés, előadás-technika, hangnem, stílus, nyelvi igénytelenség stb. 

E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat: közösségi portálok, blogok, fórumok, internet, 

e-mail, webes megjelenés, sms-mms alkalmazása 

A hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeinek elemzése, értelmezése 

 

1.3.2. Üzleti kommunikáció 85 óra 
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Az üzleti kommunikáció fogalma, formái 

- tömegkommunikáció (pl. reklám) 

- csoportkommunikáció (pl. kiállítás, vevőtalálkozó, termékbemutató) 

- személyes kommunikáció (pl. tárgyalás, egyeztetés, vevőtájékoztatás) 

A kommunikáció elemei és folyamata az üzleti környezetben 

Az üzleti kommunikáció mikrotényezői: munkavállalók, szállítók, közvetítők, vevők, 

versenytársak, hatóságok, egyéb szervezetek stb. – és hatásuk a kommunikációra 

Az üzleti kommunikáció makrotényezői: demográfiai, gazdasági, pénzügyi, jogi, 

politikai, természeti, technikai-technológiai, társadalmi-kulturális – és hatásuk a 

kommunikációra  

A sikeres üzleti kommunikáció alaptényező 

Az üzleti kommunikáció csatornái 

A tudatos és hatékony kommunikáció feltételei 

A kommunikációs szűrők működése, befolyásolása 

Információ az üzleti életben; az információ fogalma, jellemzői 

Az információszerzés, -feldolgozás, -továbbítás (küldés) folyamata 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei 

Szervezetek közötti kommunikáció 

Kapcsolatfelvétel módjai; a kapcsolat kezelése az üzleti életben 

Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben 

 

1.3.3. Protokoll az irodában 75 óra 

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei 

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, 

megszólítás, társalgás 

Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja 

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, 

rangsorolás, ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció  

Titkári kapcsolatok protokollja 

 

1.3.4. Digitális kommunikáció az irodában 60 óra 

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei 

Az internet; netes fogalmak és kifejezések  

Az internethasználat biztonsági elemei 

Az internet veszélyei; biztonsági elemei; a biztonságos és hatékony 
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internethasználat szabályai 

Nyelvi változások a digitális kommunikációban – és kezelésük 

Netes navigáció használata; információs szupersztráda  

A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, 

képi, hangalapú  

A kommunikáció és az információszerzés okostelefonok alkalmazásával 

A webkeresők használata  

Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása 

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása 

Social web (közösségi oldalak) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban 

E-ügyintézés fogalma, feltételei 

E-közigazgatás szintjei:  

- információközlés (pl. online információközlés)  

- egyirányú kommunikáció (pl. űrlap elektronikus úton való elküldése)  

- kétirányú interaktivitás (pl. ügyfélkapu)  

- interakció (pl. elektronikus számlázás) 

Online reklámok: banner (reklámcsík, szalaghirdetés), szöveges linkek, beférkőző 

reklámok; egyéb online reklámfajták 

 

1.3.5. Nemzetközi protokoll 45 óra 

Nemzetközi üzleti színterek, események 

Nemzetközi kulturális különbségek 

Kulturális szokások 

Interkulturális érzékenység 

Nyelvi különbségek; ezek áthidalása 

Nemzetközi delegáció fogadása 

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél 

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken 

Protokoll a diplomáciában 

Nemzetközi üzleti etika 

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban 

 

1.3.6. Munkahelyi, irodai kapcsolatok 64 óra 

A munkahelyi szervezet fogalma, jellemzői 

Szervezeti formák 

Munkahelyi elvárások: vezetés, beosztottak részéről 

Munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei 
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A munkahelyi kommunikáció síkjai 

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, 

internalizáció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, szerepfelfogás, szerepmegfelelés) 

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak ügyfelek, partnerek, 

hatóság stb. 

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk 

következményei 

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok 

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba 

A csapatmunka, team-munka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, 

megfelelések, tudásmegosztás, felelősség stb. a team-munka során 

 

1.3.7. Munkahelyi konfliktuskezelés 64 óra 

A konfliktus fogalma, tartalma (pénz, anyagiak megszerzése, hatalom, befolyás, tulajdon, 

birtoklás, presztízs, érvényesülés, büszkeség stb.) 

A konfliktusok szintjei (belső, személyes; személyközi; csoportok, szervezetek közötti) 

A konfliktusszintek jellemzői 

Konfliktustípusok (valódi, ál, áttételes, téves, hamis, lappangó) 

A konfliktusok kialakulásához vezető okok (tárgyi-környezeti okok, személyi okok, 

viszonykonfliktusok) 

A jó és rossz konfliktus jellemzői; funkciójuk 

A vita jellemzői, fajtái, szakaszai 

Munkahelyi konfliktus kezelése: 

- konfliktus kerülése, érzékelése, figyelmen kívül hagyása 

- konfliktus feloldásának módjai: kompromisszum, konszenzus 

A mediátor szerepe a konfliktus kezelésében 

Munkahelyi stressz fogalma, kialakulásának okai, szintjei, következményei 

A munkahelyi stressz feloldásának egyéni és szervezeti szintű lehetőségei 

 

1.3.8. Tárgyalástechnika 45 óra 

A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái 

A tárgyalások típusai 

A tárgyalás előfeltételei 

A tárgyalás személyi feltételei 

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői 

A tárgyalás folyamata; előkészületei 

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus 
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A tárgyalást segítő kérdezéstechnika 

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán 

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán 

Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség (leleplezés) 

és megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek 

A tárgyalás lezárása, utógondozása 

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői 

Tárgyalási protokoll 

 

1.3.9. Marketingkommunikáció 50 óra 

A marketingkommunikáció fogalma, területei 

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök) 

A promóció fogalma, céljai, eszközei 

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei 

Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban 

Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók 

A vásárló könyve kommunikációs hatása 

PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a 

marketingkommunikációban 

Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái 

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi 

eszközök: logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk stb.) 

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban 

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

taniroda 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x  x   
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2. megbeszélés   x  x   

3. szemléltetés   x  x projektor, kivetítő 

4. vita   x     

5. kiselőadás   x     

6. helyzetgyakorlat   x     

7. szerepjáték   x     

8. prezentáció x x   
számítógép, projektor, 

kivetítő 

9. beszámoló x x     

10. projektmunka   x     
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1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete  

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x      

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x  x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x       

3.2. Esemény helyszíni értékelése szóban x x     
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felkészülés után 

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

4..4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     
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5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x     

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x 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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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

9. évfolyamot követően 70 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 

12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

Gépírás és levelezési gyakorlat 

A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 

Billentyűkezelés 

Az írástechnika megerősítése 

Sebességfokozás 

Irodai alkalmazások gyakorlata 

A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 

Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 

Táblázatok készítése a titkári munkában 

Adatbázisok készítése a titkári munkában 

12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári munkában 

Üzleti nyelvi kultúra 

Üzleti kommunikáció 

Protokoll az irodában 

Digitális kommunikáció a titkári munkában 

Munkahelyi, irodai kapcsolatok 

Munkahelyi konfliktuskezelés 

 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modul 

Gépírás és levelezés gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók – adatbeviteli tevékenység végzésekor – hatékonyan alkalmazzák a tízujjas 

vakírás technikáját. 

Gépírási tevékenységükhöz önállóan készítsék elő a szükséges tárgyi eszközöket, a 

szakmai vezető jóváhagyásával alakítsák ki a képernyős munkavégzéshez szükséges 

optimális körülményeket. 

Szorosan kapcsolódva az informatikai ismeretekhez, alkalmazzák gépírástudásukat a 
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titkári munkatevékenységhez kapcsolódó dokumentumok készítésekor. 

Végezzenek adatbeviteli és szövegszerkesztési feladatokat, ügyeljenek a hibátlan, 

esztétikus munkavégzésre. 
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Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 

Kezeljék biztosan az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, 

tartsák be a biztonsági előírásokat. 

Törekedjenek arra, hogy a szakmai vezető által delegált szövegszerkesztési feladatokat 

hibátlanul, esztétikusan, a vezető utasításainak és a munkahelyi elvárások szerint 

készítsék el. 

Közreműködésükkel segítsék elő a munkahelyen adódó írásbeli feladatok végzését, 

egyszerűbb nyomtatványok kitöltését. 

A tanulók a számítógépes adatbeviteli munkatevékenységek között önállóan és 

kreatívan tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő 

program által nyújtott lehetőségeket.  

Legyenek figyelemmel a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és biztonsági elemeire is. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (130 leütés/perc) – az 9. évfolyam végén 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári munkában tantárgy keretében 

Munkahelyi kapcsolataikban, telefonos kommunikációjukban kamatoztassák a 

verbális kommunikáció nyelvi, nyelvhelyességi ismereteit. 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjuk során fokozottan ügyeljenek a nyelvhelyességi 

és nyelvhasználati szabályok betartására. 

Elemezzék és értelmezzék helyesen, a szakmai szövegkörnyezet figyelembe vételével 

a hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeit. 

Munkájuk során alkalmazkodjanak a kialakult munkahelyi szokásokhoz és tartsák be 

az előírásokat a munka- és időszervezésre, a dokumentumok kezelésére, 

információfeldolgozásra vonatkozóan, valamint az ügyfelekkel, munkatársakkal és 

vezetőkkel való kapcsolattartásban. 

 

Fejlesztendő készségek: 

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése 
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Köznyelvi és szakmai verbalitás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.82. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV  

a 

31 346 02 

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ 

részszakképesítés 

 

szakiskolában történő oktatásához  

látássérült (sl) számára 

 

az 54 346 03 Irodai titkár szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

II. A szakképzés jogi háttere 

A speciális kerettanterv      
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– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02  

A részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: nincs 

Szakmai előképzettség: nincs 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
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törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl a felsorolt tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Az Üzleti kommunikáció és protokoll modul oktatásához javasolt 

helyiség: taniroda.  

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:  

A gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező - 

számítógépre van szükség. 

 

 

V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

A látássérülés meghatározása, tünetei, felosztása 

 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykéregben levő látóközpont tartós károsodása. A 

látássérülés gyógypedagógiai meghatározásához a világ legtöbb országában, így hazánkban is 

az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) definícióját alkalmazzák. E szerint 

„Látássérültnek számít az a személy, akinek vízusa (látásélessége) a jobbik szemén maximális 

korrekcióval kevesebb, mint 6/18 (0,33), vagy látótérszűkülete 20°, vagy szűkebb.” (WHO 

1996) 

 

A vízus, vagyis látásélesség a szem felbontóképességét (két egymás melletti pont 

megkülönböztetését) jelölő törtszám. Régebben gyakran közönséges törteket használtak, 

jelenleg a tizedes törtek használata lett általános. 1,0, az ép szem vízusa. Ha a személy csak 1 

méterről ismeri fel a 10 méterről is felismerhető jelet, akkor vízusa 0,1. 

 

A meghatározásban szereplő jobbik szem azt jelenti, hogy a jobban látó szem látásélessége a 
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döntő. A gyakorlatban tehát, ha valakinek az egyik szemén a vízusa 0, de a másik szemén 0,33 

feletti, akkor nem számít látássérültnek. A pedagógiai látásvizsgálat során nem is a jobbik 

szemmel, hanem a kétszemes látással mért érték tekinthető meghatározónak. Az optimális, 

maximális korrekció arra utal, hogy ez a mérés az adott személy látásélességét a számára adható 

legjobb szemüveggel vizsgálják. Ezek alapján, ha egy személy látásélessége 0,3 alatti, de ez 

szemüveggel javítható, akkor nem alkalmazható rá a látássérült kifejezés. Figyelembe kell 

venni, hogy szemüveggel csak a fénytörési hibák korrigálhatók, számos szembetegség van, 

amely esetében ez az eszköz nem használható. A látássérültek jelentős része nem hord 

szemüveget. 

 

A gyógypedagógiai célú terápiában és a rehabilitációban nem lehet mereven kezelni a 

határértékeket. A diagnózis ismerete és figyelembe vétele elengedhetetlen feltétel. Gyakran 

olyan gyermekeknek vagy felnőtteknek is szüksége lehet speciális segítéségre, akik a fenti 

kategória szoros értelmezésébe nem tartoznak bele. Ezért látássérültnek számít az a személy is, 

akinek a vízusa jobb, mint 0,30, de a látását veszélyeztető szembetegsége van — vagyis 

bizonyos fizikai megterhelés hatására romolhat az állapota —, vagy szembetegsége 

progrediáló. Az első esetben a gyógypedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy 

milyen mozgásformák okozhatnak látásromlást. A leggyakrabban ezeket a személyeket a 

retinaleválás veszélyezteti. Számukra nem javasoltak a nagy erőfeszítéssel járó tevékenységek, 

az erős hasprés, a fordított testhelyzetek. Ezen a területen az elmúlt években változott a 

szemészorvosok nézete. Nem korlátozzák a régebbi gyakorlat szerint automatikusan 

sportolásban vagy pályaválasztásban bizonyos szembetegségekkel (mint például a myopia 

major – súlyos fokú rövidlátás, vagy a cataracta congenita – veleszületett szürkehályog) 

rendelkező személyeket, hanem a döntést egyénre szabottan, a szem aktuális állapotát vizsgálva 

és figyelembe véve hozzák meg. Amennyiben a pedagógus látásromlást tapasztalt, vagy a 

tanuló jelez erre utaló tüneteket, nagyon fontos, hogy haladéktalanul szemészhez kerüljön a 

látássérült személy. 

 

A látássérült személyek esetében a távoli és a közeli vízus mértéke eltérhet. Bizonyos 

szembetegségek a távoli látást egészen súlyosan érintik, de közelre hajolva az érintett egyén 

egészen apró dolgokat, betűket is lát. Ez fordítva is jelentkezhet. Ezért a tanulás és a 

munkavégzés optimális környezetének kialakításához mindkét információra szükség van. 

 

A felsorolt adatok a látásélességre vonatkoznak. Az egyének látóképessége között azonos vízus 

mellett is nagy különbségek jelennek meg. A látóképesség meghatározásakor a látásélesség 

mellett a látásteljesítmény kifejezés is használatos. A látásteljesítmény tágabb értelmezésre ad 
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lehetőséget: kifejezi a maradék látás felhasználásának képességét, amelyet befolyásol az egyén 

képességeinek fejlettsége, érdeklődése és tapasztalatai. 

A különböző szembetegségek, öröklött, vagy szerzett elváltozások a bonyolult látószerv más-

más részeit érinthetik. Ennek megfelelően más látási funkciók is sérülhetnek. A perifériás és a 

centrális látótér, a kontrasztérzékenység, a színlátás, a fényviszonyokhoz történő adaptáció 

területén jelentkező eltérések befolyásolják a meglévő látás használhatóságát a tanulási 

folyamatokban, a munkavégzésben és a mindennapi életben.   

 

Perifériás látótérszűkületet sokféle szembetegség okozhat akár úgy is, hogy az éleslátás nem 

károsodik. Az ép perifériás látótér alul 70°, felül 50°, temporálisan (halánték felől) 90°, 

nazálisan (orrnyereg felől) 60°. Ha valakinek csak 10°-os a látótere, akkor azt csőlátásnak 

nevezik. Természetesen a körkörös látótérszűkület mellett egyéb látótér-károsodások is 

lehetnek, pl. foltszerű látótérszigetek, vagy a látótér egyik felét érintő látótérkiesés. A perifériás 

térlátás leginkább a közlekedés-tájékozódás képességére hat negatívan. Sok esetben ezek a 

fiatalok hosszú fehér bottal, vagy vakvezető kutyával közlekednek, miközben vizuális úton 

olvashatnak és írhatnak, apró tárgyakat észrevehetnek.  

 

A szemben a retina (látóideg-hártya) kétféle fotoreceptor biztosítja a látható fény idegi jelekké 

alakítását. A pálcikák kevés fényben is működnek, de felbontó képességük csekély. A csapok 

fényérzékenysége kicsi, csak erős fényben képesek működni, de felbontóképességük nagy, 

tehát biztosítják az éleslátást, valamint a színlátásért is felelősek. A retina középpontjában, az 

éleslátás helyén, (a maculán) helyezkednek el. A centrális látás károsodása azt jelenti, hogy a 

csapok nem működnek tökéletesen. Ezekben az esetekben az a hely, ahová a személy néz 

(fókuszál), nem látható, vagy nem jól látható számára, viszont ha az objektum mellé-, fölé-, 

vagy alánéz, akkor az inger, ha nem is túl élesen, de láthatóvá válik a pálcikák segítségével. 

Ilyenkor a pedagógus azt tapasztalja, hogy a tanuló nem tart szemkontaktust, nem az arcába, 

hanem mellénéz. Ezt semmiképp sem szabad az udvariatlanság jelének tekinteni. Ugyanez a 

tanuló olvasásnál, írásnál és a közeli látást igénylő tevékenységeknél is ugyanígy jár el, néha a 

fejét is elfordítja, tehát szokatlan pózban, kényszertartásban tartja.  

 

A színlátás sérülése különböző színekre vonatkozó színtévesztést, vagy az összes színre 

kiterjedő színvakságot jelent, amely gyakran nem jár együtt más látási funkciók sérülésével, 

tehát akár ép éleslátás mellett is fennállhat. Sok ember megtanulja a szürke árnyalatai alapján 

beazonosítani a színeket. Ha erre a tanuló nem képes, akkor más jelzésekkel is elláthatjuk a 

tárgyakat, eszközöket. 
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A kontrasztérzékenység sérülése esetén a személy csak azokat a képeket, tárgyakat tudja 

felismerni, amelyek a hátterüktől nagymértékben eltérnek, tehát magas kontrasztúak. 

Legmagasabb kontrasztot a fehér alapon a fekete szín (vagy fordítva) ad, de a gyakorlatban a 

fekete, vagy sötétzöld – sárga színek megkülönböztetése könnyebb a látássérült tanulónak. 

Például a táblán sárga krétával írottakat jobban látja. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a tábla használatakor több tényezőt is figyelembe kell venni. 

Fontos, hogy a tanuló közel üljön a táblához, a pedagógusok törekedjenek az áttekinthető 

táblaképre, a szokásosnál nagyobb betűtípust használjanak, és gondoskodjanak arról hogy jó 

minőségű, erős nyomot hagyó krétával, vastag vonalvezetéssel írjanak. Óriási segítséget jelen 

a látássérült diákoknak, ha a pedagógusok hangosan mondják is, amikor írnak. 

A kontrasztlátás akár úgy is sérülhet, hogy az illetőnek a vízusa (látásélessége) magasabb, mint 

a látássérülés felső határértéke. Ha valaki alacsony kontrasztú ingereket nem érzékel, akkor az 

arcfelismerés még egészen közelről sem lehetséges számára. Gyakran a nyomtatott szöveget 

azért nem tudja elolvasni, mert az írás újrahasznosított papírra készült, vagy a fénymásolat rossz 

minőségű. Ezekben az esetekben a nagyítás nem jelent segítséget, de a kontrasztfokozásra 

alkalmas elektronikus nagyítókészülékek már igen. Enyhébb esetekben erősebb, esetenként 

egyéni helyi megvilágítás is javíthatja a tanulási lehetőségeket. 

 

A sötéthez való alkalmazkodás, vagy sötétadaptáció zavara esetén a fényes, jól megvilágított 

helyiségből egy alacsonyabb fényerősségű helyiségbe érve a tanuló percekig nem lát semmit, 

sőt olyan súlyos sérülés is előfordulhat, hogy már szürkületi viszonyok között is problémái 

lesznek. Ezt nevezzük szürkületi vakságnak, amely a környezet adaptációjával orvosolható: 

akár a helyiség megvilágításával, vagy egy zseblámpa használatával a probléma enyhül.  

 

A fényadaptációs zavar azt jelenti, hogy a személy számára már az átlagos fényesség is zavaró, 

mert káprázást okoz és nagymértékben rontja a láthatóságot. A túlzottan fényérzékeny, 

fotofóbiás tanuló kezével eltakarja a fényt, hunyorog, vagy teljesen behunyja a szemét. Számára 

nagyon fontos, hogy az osztályteremben az ablaktól távol és háttal ülhessen. A többi tanuló 

számára fontos a megfelelő megvilágítás, ezért a fényérzékeny személy számára az egyéni 

eszköz, legtöbbször a fényvédő szemüveg a megoldás. Ez enyhébb esetekben lehet 

napszemüveg, de szükség lehet különleges, gyakran piros színű speciális üvegre. 

 

A szemmozgások sérülése leggyakrabban az önkéntelen szemtekerezgés (nystagmus) 

formájában jelentkezik, amely a fixálást. A szemmozgást a személy nem tudja akaratlagosan 

szabályozni, gyakran nem is érzékeli azt. Stressz esetén a mozgás erősödhet. A nystagmus a 

legritkább esetben jelentkezik önállóan, de számos, egymástól teljesen eltérő diagnózis mellett 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 617 

is fellép. Nem önálló kórkép, hanem a gyengénlátást kísérő tünet. Megnehezíti az egy pontra 

történő fixálást, elképzelhető, de nem bizonyított, hogy rontja a látásteljesítményt.  

 

 

A látássérülés kifejezés több, nevelési és rehabilitációs célból eltérő igényű csoportot takar. A 

látássérülés felosztása országonként igen eltérő. A hazai felosztás a látássérülés 3 csoportját 

különbözteti meg: 

1. Vakság: fényérzés nincs. 

2. Aliglátás: a vízus kevesebb 0,1-nél. Három alcsoportot tartalmaz: 

2.1. Fényérzékelés: a vízus nem mérhető. Halló-tapintó típusú ismeretszerzés 

lehetséges, de a közlekedésben-tájékozódásban a fényingerek támpontként való 

felhasználása segítséget nyújt. 

2.2. Nagytárgy-látás: vízus < 0,04. A felső határértéken lévők különleges optikai 

és/vagy elektronikus eszközökkel képesek a vizuális ismeretszerzésre, a síkírás 

olvasására, de sokan közülük Braille-olvasók. Látásukat a mindennapi életben 

felhasználhatják, bár alapvetően a tapintásuk és a hallásuk segíti őket az 

információszerzésben, tanulásban, mindennapi életben. A vizuális illetve az 

auditív-taktilis ismeretszerzés választása sok tényezőn alapul, függ a környezet 

támogatásától, az egyéb, például a kognitív képességektől, az előzetes 

tapasztalatoktól, a tanuló teljes személyiségétől.  

2.3. Ujjolvasás: (vízus: 0,04—0,1). Látásuk elegendő a síkírás-olvasás optikai és/vagy 

elektronikus segédeszközökkel történő elsajátításához, de mind az oktatásban, mind 

a rehabilitációban más érzékszerveikre is  támaszkodnak. 

3. Gyengénlátás: a vízus 0,1—0,3 közötti. A látás a vezető érzékelési csatorna, az 

oktatásban és a rehabilitációban is a látás maximális kihasználására kell törekedni, az auditív 

és taktilis információk csak kiegészítő jellegűek.  

 

A látássérült tanulók sajátos nevelési igényei 

 

Vak tanulók 

A vakság alapvetően befolyásolja a mozgásállapotot, tájékozódási és közlekedési funkciókat, a 

mindennapos és a megismerő tevékenységeket. A vak tanulók nevelésének-oktatásának 

speciális feladata a mozgás és tájékozódás fejlesztése, a tapintásra és hallásra épített 

fogalomalkotás feltételeinek megteremtése, a sérülés másodlagos kihatásainak korrekciója, ill. 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 618 

megelőzése. Lehetőséget kell teremteni a minél több érzékszervvel történő 

információszerzésre. A fogalmak tapasztalati tartalommal való megtöltése nélkül ismereteik 

hiányosak maradnak. 

 

Az oktatásban sokféle speciális eszközt és módszert alkalmazunk. A kultúrtechnika speciális 

eszköze a hat pontból álló tapintható Braille-rendszer. A két oszlopban lévő hat pont 

kombinációiból állíthatók elő az egyes betűk. A pontok helyi értékét számmal jelöljük, bal 

oldalon találhatók felülről lefelé haladva az egyes, kettes és hármas pontok, jobb oldalon pedig 

a négyes, ötös és hatos. A magyar Braille-írás jellegzetessége, hogy a nagyszámú fonéma 

jelölésére sok szimmetrikusan elhelyezkedő pontkombinációt tartalmaz (ún. tükörképbetűk, pl. 

a-á, h-j, e-i, é-í, n-ny stb.) és hogy a kétjegyű betűket egy jellel ábrázolja.  

 

A matematikában fontos eszköz a kitapintható abakusz. Ennek használata viszonylag 

egyszerűen elsajátítható, a vak tanulók számára a számolási feladatokban nyújt segítséget. A 

Braille segítségével a matematikai kifejezések lejegyzése is lehetséges, de a gyakorlatban ennek 

használata, visszaolvasása, értelmezése nem könnyű. 

 

A vak tanulók információszerzésében egyre inkább preferált eszköz a számítógép és a digitális 

tananyag. Mostanra a legtöbb tanulónak saját laptop áll a rendelkezésére. A számítógépet 

alapvetően kétféle módon használják a vak emberek: auditv vagy taktilis úton. Számos beszélő, 

más néven képernyőolvasó program elérhető. Ezek jogtiszta használatához segítséget kérhetnek 

a tanulók és a pedagógusok az „Informatika a Látássérültekért” Alapítványtól. A számítógéphez 

Braille kijelző készülék csatlakoztatható. Ezzel valódi olvasás valósul meg.   Természetesen az 

írás a gép billentyűzetének a segítségével valósul meg. A számítógép a pedagógusok munkáját 

is megkönnyíti. A tanuló munkája a képernyőn nyomon követhető, kinyomtatva értékelhető, 

így a pontírást nem ismerő tanárok is megfelelő információt kapnak, illetve segítséget 

nyújthatnak a vak diákoknak. 

 

A tanuló tájékozódási képességének fejlesztését az erre a feladatra speciálisan kiképzett 

mozgás-tájékozódás trénerek végzik. Azonban minden vak embernek szüksége van bizonyos 

helyzetekben látó kísérőre. A segítségadás módja igen fontos, néhány alapvető technikát 

érdemes a látó személynek elsajátítania, hogy a balesetek még kísérés esetén is megelőzhetők 

legyenek: 

- mielőtt a látó személy a tanulónak segítene, mondja meg a nevét, kérdezze meg, hogy 

valóban szüksége van-e segítségre, hova szeretne eljutni;  

- kérje meg a tanulót, hogy karoljon belé, vagy fogja meg könyökét 
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- a kísérő egy lépéssel előbb haladjon a fiatal előtt, így mozdulataival is előre jelezheti az 

iránybeli változást, sose tolja maga előtt a vak személyt; 

- a kísérő szóban is jelezze a felmerülő akadályokat (lépcső, járdaszegély, küszöb, padok, 

székek, stb.), ezek előtt egy pillanatra álljon meg; 

- olyan akadály közeledtével, ahol egymás mellett nem férnének el, a kísérő könyökének 

hátramozgatásával irányítsa a tanulót a háta mögé; 

- ülőhelyre kísérés esetén a látó személy vezesse a vak tanuló kezét az ülés támlájára, ez 

elegendő segítség, ne nyomja le a személyt a székre;  

 

A szakiskolába újonnan érkező vak diáknak időre és látó segítségre van ahhoz szüksége, hogy 

megismerje a teret. Érdemes megmutatni, hogy hol találhatóak a különböző szaktantermek, a 

mosdó, vagy az étkező, ezek megtalálásához egyrészt meg kell nevezni az irányokat és a 

távolságot (pl. „10 méter után kell balra fordulnod, hogy a tanáriba eljuss”.). Másrészt 

támpontokat kell adni, melyek lehetnek akár a padló egyenetlenségei, vagy jellegzetes szagok 

(pl. étterem) és hangok (italautomata zúgása).  

 

A vak tanulók számára is nagyon fontos a rendszeres testmozgás, a testnevelés órán való aktív 

részvétel és a különböző sportágak gyakorlása. Utóbbiak közül néhány példa, melyek  kisebb 

módosítással vak diákok számára is végezhetőek: síkfutás (látó kísérővel, vagy 

hangirányítással); úszás; tandemkerékpározás; fitnesz; testépítés; túrázás.  

 

A vizuális kultúra a vak tanulók számára nem hozzáférhető, a domborítás eljárását inkább a 

térképek, folyamatábrák, műszaki rajzok és algoritmusok tapinthatóvá tételében célszerű 

alkalmazni. Többféle domborító készüléket és eljárást alkalmazhatunk, akár a 

műanyagleszívásos, akár a habosító technikát.    

 

Aliglátó és gyengénlátó tanulók 

 

Az aliglátó és gyengénlátó gyermekek csoportja igen heterogén. A különböző látási funkciók 

sérülése eltérő mértékű. Ez a fejlődést különböző területeken és mértékben befolyásolja. 

Emellett a gyengénlátás nem minden esetben jelentkezik önmagában. Gyakori a pre- és 

perinatális sérülés, koraszülöttség, oxigénhiány. Időnként nehezen beazonosítható, hogy a 

tanuló képességstruktúrájában mit tekinthetünk oknak vagy okozatnak, másodlagos 

következménynek. 

 

A kötelező tanórákon túl a tanulók számára habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 620 

szervezésére, terápiás, felzárkóztató célú fejlesztésre van lehetőség. Ezeken a foglalkozásokon 

kaphat helyet a látásnevelés. A legcsekélyebb látásmaradvány segítségével is fontos 

információk nyerhetők a környezetről. A gyengénlátás gyermekkori fejlődésre gyakorolt 

hatásai leginkább a mozgás-koordináció, ezen belül, a nagymozgás-látás összerendezése és a 

szem-kéz koordináció terén jelentkeznek.  Ezek sérülés-specifikus fejlesztése, valamint a 

látásnevelés speciális nevelési-oktatási feladatokat, módszereket és eszközöket igényelnek. A 

gyengénlátás, aliglátás elsősorban a vizuális megismerő tevékenység kialakulására hat, de 

befolyásolja az analizálás-szintetizálás, a képzelet, az absztrahálás, a fogalomalkotás 

képességét is.   

A képességfejlesztés időszaka nem zárul le az általános iskola befejezésével. A tanulók számára 

a szakiskolákban végzett tevékenységek is fejlesztő hatásúak képességstruktúrájukra és 

személyiségük alakulására egyaránt. Látássérülésük miatt gyakran önértékelési problémák 

jelentkeznek, amelyek jelentősen csökkenhetnek, ha kompetensnek érezhetik magukat 

tevékenységeik során. Ehhez egyénre szabott módszerekre, és a szükséges segédeszközökre 

van szükségük. 

 

A nevelésben-oktatásban használt segédeszközök többsége abban segíti a tanulót, hogy a 

gyengén érzékelhető, töredékes vizuális információkat felerősítse vagy egyéb érzékelési 

módokkal kiegészítse. Leggyakrabban használt segédeszközök a szemüvegek, 

távcsőszemüvegek, filteres szemüvegek, nagyítók, távcsövek és az elektronikus olvasó 

készülékek. Utóbbi eszközök másik neve az olvasó TV, amely lehet telepített és hordozható. 

Mindkét típusnak előnye, hogy nem csak a szöveg, vagy ábra mérete növelhető velük (akár 80-

szorosra is), hanem állítható a kontraszt, a színválasztás és a fényerő is. A megfelelő eszköz 

kiválasztása sokszor hosszabb folyamat, mert sok tényező befolyásolja a beválást. Csak akkor 

érdemes segédeszközt alkalmazni, ha a több haszonnal jár, mint amennyi gondot a használata 

okoz. A serdülőkorú fiatalok gyakran elutasítják az eszközhasználatot, akár még a szemüveget 

is, a kortárscsoport véleménye miatt. 

 

A gyengénlátó tanulók olvasási tempója általában lassabb az átlagosnál, amit az olvasandó 

szöveg minősége nagyban befolyásol. A szövegnek megfelelő betűtípussal, mérettel és 

kontraszttal kell rendelkeznie. Az átlagos megfelelő betűnagyság a 14-es, vagy 16-os. 

Természetesen, ha a tanuló nagyítót, távcsőszemüveget, vagy elektronikus olvasókészüléket 

használ, akkor a méret lehet kisebb is. A legjobban olvasható betűtípus a Tahoma, vagy Arial 

(a talpas betűk és a dőlt betűk sokkal nehezebben olvashatóak). Befolyásoló tényező a szöveg 

tömörsége. Ezt a sortávolság beállításával oldhatjuk meg. A fényviszonyok nagyon fontosak 

minden közellátást igénylő munkánál. A fényérzékeny (fotofóbiás) gyermekek kivételével kb. 
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25.000 Kandelára (régebbi mértékegység szerint 1000 Luxra) van szükségük az olvasáshoz, 

íráshoz. Ez két-háromszorosa az átlagos iskolai vagy munkahelyi megvilágításnak. Ha a 

körülmények megkövetelik, egyéni megvilágítással biztosítható a szükséges fénymennyiség. A 

fényforrás beállításánál fontos szempont, hogy ne okozzon csillogást, káprázást, illetve, hogy 

ne melegítsen, mert a tanuló ezt általában a szeméhez nagyon közel alkalmazza. Praktikus a 

flexibilis lámpa, amelyet a tanuló a saját igényeinek megfelelően állíthat be. 

 

Ugyanilyen fontos szempont a szöveg közelítése a szemhez. A gyengénlátó, aliglátó tanuló 

szinte minden esetben közelről néz. Ha folyamatosan görnyednie kell, az másodlagos 

gerincbetegséghez vezethet. A gerincoszlop egészségének megtartására szolgál a minden 

gyengénlátó, vizuális úton tanuló aliglátó tanuló számára elengedhetetlen emelhető lapú asztal, 

amely lehetővé teszi a több fokozatba állítást a különböző tevékenységeknél. Az ezzel végzett 

tevékenységeket megkönnyíti a csúszásgátló fólia, amely nem engedi leesni a taneszközöket. 

 

Sok gyengénlátó tanuló használ speciális, nagyobb vonalközű, erősebb vonalozású, vastagabb 

lapú írófüzeteket, amit külön számukra gyártanak. Ezekhez határozott nyomot hagyó 

íróeszközök valók. Rajzoláshoz, szerkesztéshez is erőteljes nyomot hagyó ceruzák, 2B jelzésű, 

puha grafitok alkalmasak. Ezek azonban nem különlegesek, mindenki számára beszerezhetők. 

Külön gyengénlátóknak tervezett, gyárilag előállított szemléltető eszközök hazánkban 

nincsenek. Az általános eszközöket ők is tudják használni, ha közelről megnézhetik, de 

adaptálhatók számukra némi átalakítással, színezéssel, kontúrozással. 

 

A gyengénlátó tanulók számára az infokommunikációs eszközök használata hasonlóan 

nélkülözhetetlen, mint a vak diákok esetében. Különösen fontos a tízujjas gépelés használata, a 

szövegszerkesztés rutinszintű elsajátítása, a képernyőnagyító speciális programok ismerete. A 

látássérült tanulók esetében gyakori szem-kéz koordinációs zavar az oka a grafomotoros 

képességek gyengeségének. A kézírás kiváltható számítógéppel, segítségével jól olvasható, 

esztétikus, számukra is követhető írásmunkákat készítenek. 

 

 

Tanulásszervezési és értékelési javaslatok 

 

A látássérült tanuló számára nem a tanulásszervezési formák, hanem az azokban alkalmazott 

tevékenységek jelentik a nehézséget. Bármilyen forma keretében a beszélgetés, a verbális 

gondolkodási feladatok megoldása terén az ép látásúakkal teljesen egyforma esélyekkel 

rendelkezik. Minél több a látást, a pontos vizuális megkülönböztetést, írást és olvasást igénylő 
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tevékenység, annál több hátrányt okoz a látássérülés. Támaszkodhatunk auditív figyelmükre, 

memóriájukra. Ezeknek a képességeknek a fejlesztésére érdemes fokozott figyelmet fordítani. 

 

Ha ezekre a nehezített tevékenységekre szűkítjük le nézőpontunkat (a valóságban inkább a 

vegyes tevékenység a jellemző), kétségtelenül a frontális munka az, amelyben a látássérült diák 

legnehezebben tud egyenrangú félként részt venni. A szemléltetés tárgyát rosszabbul, vagy 

egyáltalán nem látja. A munkatempóját számos tényező fékezheti, a feladatvégzésében a 

technikai elemek lekötik energiáinak egy részét. Nem tud társai tempójával lépést tartani, 

kapkod, nem képes munkáját elég megfontoltan, ellenőrizve elvégezni. 

 

Ha a pedagógus arra törekszik, hogy ezeket elkerülje, differenciált feladatokat kell adni 

számára. Bizonyos feladattípusok esetében elegendő lehet némileg kevesebb gyakorlás. Máskor 

eltérő módszerekre, eszközökre lehet szükség. Az egyénre szabott követelmények ösztönöző 

hatásúak az ismeretszerzésben. 

 

 

A látássérült tanulók képesek kooperatív tanulási technikák használatára. A csoportmunka 

gyakran előnyösebb a számukra, mert kisebb a kapcsolattartás tere és a tanuló közelebb van a 

vizuális információkhoz. A kisebb térben sokkal könnyebben megnézheti közelről, vagy 

megtapogathatja a szemléltetési eszközt, vagy munkadarabot. A csoportmunka arra is kiváló 

alkalmat nyújt, hogy az egyes feladatokat a tanulók képességei alapján, differenciáltan ossza ki 

a pedagógus. Így a pontos látást igénylő feladatok helyett lehetőség van olyat választani, 

melyben a látássérült tanuló használhatja ép érzékszerveit, egyéb képességeit.  

A társak közötti együttműködést akadályozhatja, hogy a metakommunikatív jelzések egy részét 

a látássérült tanuló nem érzékeli, az arcmimikát, gesztusokat és a szemkontaktust nem látja. 

Ezért felerősödik a verbális kommunikáció jelentősége. 

 

Az önálló munkavégzést megkönnyíti, ha a differenciált feladatvégzés során a látássérült diák 

számára a pedagógusok biztosítják a tananyag sokirányú megismerését, és elegendő gyakorlási 

lehetőséget. Számolni kell azzal, hogy a tanuló nem kér mindig segítséget, amikor arra szüksége 

lenne. A tanárok fontos feladata, hogy figyelemmel kísérjék a tanulók munkáját, nyújtsanak 

segítséget az esetleges elakadások során, de adjanak lehetőséget az önálló ismeretszerzésre, 

saját problémamegoldásra is. 

 

A látássérült tanuló értékelésénél sok esetben a pedagógusok automatikusan a szóbeli feleletet 

preferálják, holott a látássérült tanuló is képes lehet az írásbeli produktum elkészítésére, ha a 
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megfelelő eszköz rendelkezésre áll (pontírógép, de ma már sokkal inkább képernyőolvasó, vagy 

nagyítóprogrammal ellátott számítógép, elektronikus olvasóeszköz, stb.) és ha a feladatlap nem 

tartalmaz olyan feladatokat, melyek vizualitást igényelnek (pl. fogalmak összekötése, 

ábrázoláson, képfelismerésen alapuló feladatok). De gyengénlátó diákok esetében ezek sem 

jelentenek problémát, ha a szükséges adaptáció megtörténik: nagyítás, nagyobb sortávolság, 

összekötés helyett számozás használata. 

 

A látássérült tanulónak az írásbeli értékelés esetében gyakran többletidőre lehet szüksége, ami 

részben az eszközhasználatból fakad, részben a pontírásos, vagy nagyított szöveg olvasási 

sebességének növekedésével magyarázható. Erre a törvény lehetőséget nyújt a felvételi vagy 

az érettségi vizsgák letétele során is. Ennek ismeretében pedagógus által összeállított értékelő 

feladatlap készítése során javasolható a mennyiségi differenciálás. Az egyes feladattípusokból 

kevesebbet végezzen a tanuló, úgy, hogy közben minden fontos ismeretéről számot adhasson. 

 

Az érintett tanuló megismerése, a vele való egyeztetés nélkül nem célszerű az értékelés során 

használt eszközt meghatározni, hiszen lehetnek olyan egyéb szempontok, amelyeket tekintetbe 

kell venni (pl. gyengébb beszédkészség, vagy nehezen olvasható kézírás).  

 

 

A szakértői vélemény 

 

A látássérült tanulók tanulmányi idejük alatt és beiskolázásuk során a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye több alkalommal vizsgálja, és minden esetben szakértői véleménnyel látja el. 

Ez a dokumentum fontos, a gyakorlatban használható információkat ír le. A személyes és orvosi 

adatok mellett tartalmazza a funkcionális látásvizsgálat eredményét, illetve az erre épülő 

pedagógiai szükségleteket, javaslatokat. 

A Látásvizsgáló szakemberei gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatokat is végeznek. 

Gyakran mérnek intelligencia hányadost (IQ). Napjainkban leggyakrabban a WISC-IV tesztet 

használják. Nem csupán egy számértéket jelölnek, hanem részletezik a szubtesztek eredményét, 

illetve azt, hogy ennek mik lehetnek a pedagógiai következményei. 

A szakértői vélemény a befogadó intézmény pedagógusai számára javaslatokat, tanácsokat tesz 

például a tanulónak az osztályban történő elhelyezése, a használható taneszközök, feladatlapok, 

eltérő módszerek, felmenések tekintetében. Feltünteti, hogy ezekhez a változtatásokhoz milyen 

törvények és jogszabályok biztosítanak lehetőséget. Kijelöli a tanuló számára a megfelelő 

közoktatási intézményt, és tartalmazza a kötelező felülvizsgálat időpontját. 
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A látássérült fiatal fogadása előtt érdemes a dokumentumot alaposan tanulmányozni. 

 

 

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények 

 

A szakértői véleményt a Látásvizsgáló elküldi a szülőknek, a befogadó oktatási 

intézményeknek, valamint a megfelelő szakirányú egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézménynek is. Esetünkben ez a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona, illetve 

a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, és 

Kollégiuma. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények feladata az integráltan, 

azaz nem speciális intézményben nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

sérülés-specifikus megsegítése, valamint a befogadó intézmények pedagógusaiknak 

támogatása tanácsadással, felvilágosító programok szervezésével. Ezt a munkát integrációt 

segítő utazó gyógypedagógusok végzik. A gyógypedagógusok készséggel állnak az integráló 

iskolák, tanárok rendelkezésére, céljuk, hogy minden látássérült tanuló esetében megvalósuljon 

az inklúzió, a valódi, sikeres és hatékony befogadás. 

 

 

XXII. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

9. évfolyam 

heti óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+70 36 1260 
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A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  

évfolyamonként, szabadsáv nélkül 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

12082-16  

Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
  8 

70 

  7 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
  5   6 

12084-16  

Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
8   8   

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70  21 

 

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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménym

odul 

Tantárgyak/témakö

rök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

12082-16  

Gépírás és  

irodai 

alkalmazások 

Gépírás és 

levelezési gyakorlat 
0 288 

70 

0 245 533 

A tízujjas vakírás 

alapgyakorlatai 
  30     30 

Billentyűkezelés   146     146 

Az írástechnika 

megerősítése 
  60     60 

Sebességfokozás   52   25  77 

Szövegfeldolgozáso

k, szöveggyakorlatok 
      25 25 

Irodai gépírás 

gyakorlata 
      20 20 

Levelezési 

alapismeretek a 

titkári munkában 

      20 20 

Levelezési 

alapgyakorlatok a 

titkári munkában 

      45 45 

Levelezés a hivatali 

és üzleti életben 
      65 65 

Komplex 

levélgyakorlatok 
      45 45 

Irodai 

alkalmazások 

gyakorlata 

0 180 0 210 390 

A 

dokumentumszerkes

ztés alapgyakorlatai 

  45     45 
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Dokumentumszerkes

ztés a titkári 

munkában 

  45   40 85 

Táblázatok készítése 

a titkári munkában 
  45   40 85 

Adatbázisok 

készítése a titkári 

munkában 

  45   40 85 

A prezentáció mint 

kommunikációs 

technika 

      45 45 

A weblapkészítés 

alapjai 
      45 45 

12084-16  

Üzleti 

kommunikáció 

és protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
288 0 280 0 568 

Üzleti nyelvi kultúra 80       80 

Üzleti 

kommunikáció 
45   40   85 

Protokoll az irodában 45   30   75 

Digitális 

kommunikáció a 

titkári munkában 

30   30   60 

Nemzetközi 

protokoll 
    45   45 

Munkahelyi, irodai 

kapcsolatok 
44   20   64 

Munkahelyi 

konfliktuskezelés 
44   20   64 

Tárgyalástechnika     45   45 

Marketingkommunik

áció 
    50   50 

Összes éves elméleti/gyakorlati 

óraszám: 
288 468 280 455 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 568 /38,09%  
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Gyakorlati óraszámok/aránya 923 /61,90%  

 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 
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A 

12082-16 azonosító számú 

Gépírás és irodai alkalmazások 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

 tantárgyai, témakörei 
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A 12082-16 azonosító számú Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

 12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

G
ép

ír
ás

 é
s 

le
v
el

ez
és

i 

g
y
ak

o
rl

at
 

Ir
o
d
ai

 a
lk

al
m

az
ás

o
k
 

g
y
ak

o
rl

at
a 

FELADATOK 

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi 

feltételeket, betartja az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket. 

x x 

Munkafeladataihoz kezeli a számítógépet és 

tartozékait, gondoskodik működőképes 

állapotukról. 

x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás 

magas szintű technikájával. 
x x 

Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett hanganyagot 

átír. 
x   

Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott 

dokumentumról másol. 
x   

Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy 

idegen nyelven. 
x   

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő 

programmal. 
x x 

Iratokat, üzleti leveleket készít a hivatali, üzleti élet 

elvárásainak megfelelően. 
x   

Alkalmazza a körlevélkészítés technikáját. x   

Táblázatkezelő programot alkalmaz: kalkulációt, 

kimutatást, diagramot készít, számításokat végez.  
  x 

Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: adatbázist 

hoz létre, adatot tölt fel, egyszerű szűrést végez. 
  x 

Prezentációt készít saját munkája és a szervezeti 

tevékenység bemutatásához. 
  x 
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Levelezést folytat külső partnerekkel, 

munkatársakkal hagyományosan és elektronikusan. 
x   

Információ-feldolgozási tevékenységet folytat: 

keresőprogramot használ információ gyűjtéséhez. 
x x 

Betartja a biztonságos internethasználat szabályait. x x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos irodai munkavégzés követelményei x x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi 

kockázatai 
x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája x   

A számok, írásjelek, speciális karakterek 

írástechnikai és helyesírási szabályai 
x   

A dokumentumok típusai, fajtái  x   

A dokumentumszerkesztés követelményei   x 

A táblázatkészítés műveletei   x 

Az adatbázis készítésének műveletei   x 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és 

nyelvi követelményei 
x   

Egyszerű ügyiratok x   

Szervezetek belső iratai x   

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai x   

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei x   

A munkavállalással kapcsolatos iratok x   

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás 

udvariassági szabályai 
x x 

A világháló veszélyei, a biztonságos 

internethasználat szabályai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) x   

Számítógépes irodai programok alkalmazása x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása x   

Információforrások kezelése (szabályok, 

előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció x   

Precizitás x x 

Monotóniatűrés x   
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 
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17. Gépírás 

és levelezési gyakorlat tantárgy 533 óra 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a 

tízujjas vakírás alapjait – váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához 

kapcsolódó elektronikus írásbeli teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról 

–, amelyek a titkári munkatevékenység leíró jellegű (adat- és szövegbevitelt igénylő) 

munkafeladataiban jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 170 leütés/perc. Törekedni 

kell arra, hogy megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított 

szokások (munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és 

testtartás, fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és 

szemgyakorlatok stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos 

munkavégzésnek hosszú távon is. Cél továbbá, hogy a tanulók ismerjék meg a különböző 

típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait, és ennek 

megfelelően képesek legyenek a hivatali, üzleti élet dokumentumainak elkészítésére. 

Legyenek képesek munkavállalással kapcsolatos iratokat, munkahelyi kapcsolattartó 

dokumentumokat is önállóan fogalmazni, készíteni. Legyenek tisztában a hagyományos 

és elektronikus levelezés illemszabályaival, a biztonságos internethasználat előírásaival.  

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

 

17.3. Témakörök 

17.3.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 30 óra 

Az írógépek és a gépírás története 

Írásversenyek története; versenyeredmények 

A szabályos gépírás bemutatása 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek 

Elvárások a gépírás elsajátítása során 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése  

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet  
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Ujjrend fogalma, kialakítása 

Az alaptartás fogalma, funkciója 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása 

Folyamatos másolás sortartással 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

17.3.2. Billentyűkezelés 146 óra 

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy a 

használt tankönyv által kínált) sorrendben 

Nagybetűk írása; váltóhasználat 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írásgyakorlatai 

Számok, írásjelek használatának írásszabályai 

A folyamatos és biztonságos (hibátlan) írás gyakorlatai az egyes betűk elsődleges 

rögzítéséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, mondatgyakorlatok 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája 

Teljesítményértékelés javaslata: az elért leütésszámhoz viszonyítva 

jeles = 0,00-01%; jó = 0,11-0,2%; közepes = 0,21-0,3%; elégséges = 0,31% -0,4;  

elégtelen 0,41%-tól) 

 

17.3.3. Az írástechnika megerősítése 60 óra 

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

- ujjtechnikai gyakorlatok 

- gyakori betűkapcsolatok 

- gyakori szavak, nyelvi elemek (toldalékok, névutók, igekötők stb.) 

- betűkettőzések, 

- idegen szavak, 

- váltógyakorlatok 

- figyelemösszpontosító gyakorlatok 

Helyesírási gyakorlatok 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata) 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum 

 

17.3.4. Sebességfokozás 77 óra 
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A nyelvi elemek gyakorisági mutatóihoz kapcsolódó gyakorlatok írása 

Nehéz fogások; külső-belső fogásgyakorlatok, nagy ugrások 

Koncentrálást erősítő gyakorlatok 

Rövid és hosszú szavak, szókapcsolatok gyakorlatai 

Írástechnikai nehézséget jelentő szavak, mondatok gyakorlatai 

Állóképesség növelését szolgáló gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, mondatok írása 

Az időtényező szerepe a gépírásban 

Írás időre: az időtartam fokozatos emelésével 

Írás folyamatos diktálás után 

Típushibák jellemzői; hibajavító gyakorlatok 

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése 

 

17.3.5. Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok   25 óra 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

- Különböző nehézségű szövegek 

- Különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló - szövegek 

- Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (10-20 perc) 

- Írásbiztonság erősítése 

- Mozdulat- és szógyakorlatok 

Szöveghosszúság növelése 

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása 

 

17.3.6. Irodai gépírás gyakorlata 20 óra 

Különböző tartalmú szövegek feldolgozása – tartalmi tagolással, lényegkiemeléssel, 

címadással, kulcsszavak keresésével, szövegrészek kiegészítésével, helyesírás 

ellenőrzésével, központozással stb. 

Szövegértő, memóriafejlesztő gyakorlatok 

Szókincsfejlesztés, szóalkotás, szópár, ellentétpár keresése stb.  

Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (20-30 perc) 

Diktálás utáni írás: „kéz alá diktálás” gyakorlása 

Kézírásos, javított, felülírt, módosított szöveg írása 

Korrektúrázás gyakorlata 

Szövegmásolás szerkesztési műveletekkel 

Idegen nyelvű szövegek írása; szerkesztése 
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17.3.7. Levelezési alapismeretek a titkári munkában 20 óra 

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása 

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei; tárgyi feltételei 

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával) 

A hivatali stílus alkalmazása 

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése 

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai 

Egyes iratok (pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának 

jogszabályi követelményei 

17.3.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 45 óra 

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások) 

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.) 

A mindennapi élet egyszerű iratai, pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, 

kötelezvény, meghatalmazás nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében 

Azonosító adatok helyesírása (személyi adatok, azonosító számok, címek, elérhetőségek 

stb. írásmódja) 

Hírközlő iratok, pl. hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó nyelvi, 

tartalmi és formai jellemzői 

Belső, szervezeti iratok, pl. emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél stb. 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Iratok készítésének gyakorlatai  

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok 

17.3.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 65 óra 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői 

Beadványok, pl. panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem 

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem 

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban 

Iratok a munkaügy köréből, pl. álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, szakmai 

önéletrajz; munkaszerződés; egyéb, a munkaviszony tartalmához (munkavégzés, 

munkáltatói kötelezettség, munkabér, munkahely, juttatások, pihenőidő stb.) kapcsolódó 

iratok tartalmi, nyelvi és formai jellemzői 

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek, pl. hírlevél, 

tájékoztatás, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 

szerződések (adásvételi, szállítási), a teljesítés iratai nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 
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Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai 

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből 

 

17.3.10. Komplex levélgyakorlatok 45 óra 

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és 

belső, szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – alkalmazva 

a szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, adatbázis-kezelés 

dokumentumainak felhasználásával. 

A levélfeladatok készülhetnek: 

- minta után,  

- tömbszövegből,  

- adat és iratszöveg elkülönített megadásával,  

- diktálás után,  

- megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással, 

- feladatutasítások alapján, 

- más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek 

felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis). 

Iratsablon készítése 

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése 

Körlevélkészítés 

 

17.4. A 

képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

kizárólag számítógépterem  

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység  

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x   

fali billentyűzettáblázat (séma), 

iratformák (pl. egyszerű irat, 

levélforma, jegyzőkönyvi forma 

stb.) 

3. tanári irányítás   x     

4. közös hangos betűzés   x     

5. írás diktálás után x x     
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6. 
feladattal irányított önálló 

tanuló munka 
x       

7. házi feladat x     elektronikus kapcsolat (email) 

8. 

információkeresés 

önállóan (pl. 

jogszabályban, 

interneten) 

x     internetes elérhetőség 

2.9.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete  

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. Információk önálló rendszerezése x       

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x     

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x     

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x     
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3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x     

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.3. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x     

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x     

2.10. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

3. Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 390 óra 

 

3.5. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai alkalmazások gyakorlata megnevezésű tantárgy tanításának célja, hogy a 

tanulók felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az irodai, titkári, 

ügyviteli munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – önállóan és kreatívan 

– tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és 

adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket újszerű körülmények között is. A 

tanulókat fel kell készíteni a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és veszélyeire is. 

 

3.6. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Informatika 

3.7. Témakörök 

3.7.2. A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 45 óra 

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári 

munkatevékenység feladatainak megfelelően 

Mappák létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően –, megnyitása, 

bezárása, áthelyezése, másolása stb. 

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének 

megfelelően –, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, 

átnevezése, törlése, nyomtatása (különböző beállításokkal) stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai a titkári munkafeladatokhoz 

kapcsolódóan 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) a 

titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb. 

 

3.7.3. Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 85 óra 

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló 

dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, termékjellemzők, 

szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírások stb. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 
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- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok szerint, 

- keresett információval történő kiegészítéssel stb. 

 

3.7.4. Táblázatok készítése a titkári munkában 85 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel, másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények alkalmazásával 

(SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM, DARAB, DARAB2, DARABTELI, 

DARABÜRES, HA, KEREKÍTÉS), 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, 

nyilvántartások, jelenléti ívek, eredmény-kimutatás stb. készítése. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok, adatok szerint, 

- információval történő kiegészítéssel stb. 

 

3.7.5. Adatbázisok készítése a titkári munkában 85 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, egyéni 

adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 
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- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

3.7.6. A prezentáció mint kommunikációs technika 45 óra 

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában 

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás) 

Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.) 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai 

Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban 

 

2.3.6. A weblapkészítés alapjai 45 óra 

Honlap-készítési alapfogalmak 

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok 

Bekezdések, felsorolások 

Táblázatok 

Képek használata 

Hivatkozások 

Weblapkészítés gyakorlata 

 

3.8. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

3.9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

3.9.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x     

3. bemutatás   x     

4. 
tanár által irányított közös 

feladatmegoldás 
  x     

5. 
utasítással irányított 

feladatmegoldás  
x       

6. önálló munka x       

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

 

2.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység Alkalmazandó eszközök 
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szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

és felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. Csoportos versenyjáték   x     

4. Szolgáltatási tevékenységek körében 

4.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

4.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

4.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

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 

12084-16 azonosító számú 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12084-16 azonosító számú Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

K
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 a
 

ti
tk

ár
i 

m
u
n
k
áb

an
 

FELADATOK 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a 

nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására. 
x 

Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra szabályait. x 

Tisztában van a beszédet kísérő közlésformák jelentőségével. x 

Ismeri a testbeszéd különböző szituációkban betöltött szerepét. x 

Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket. x 

Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét. x 

Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat. x 

Ismeri a hivatali, üzleti protokoll alapvető előírásait, a hétköznapi 

viselkedéstől eltérő követelményeit. 
x 

Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi 

protokoll előírásait. 
x 

Alkalmazza az etikett és protokoll szabályait a hivatali, üzleti életben. x 

Ismeri a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a 

vezető és beosztott közötti munkamegosztásból eredő alá-

fölérendeltségi viszonyokat és a kapcsolatukat meghatározó magatartási 

szabályokat. 

x 

Közreműködik a szervezet piackutatási és marketingtevékenységében. x 

Részt vesz a szervezet tárgyalási rendezvényein. x 

Felhasználói szinten használja az internetes keresőprogramokat, 

navigációs programokat. 
x 
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Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja 

a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat. 
x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

Az üzleti kommunikáció fogalma, fajtái, célja x 

A kapcsolattartás formái (közvetlen, közvetett, online) x 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei x 

Kommunikációs szűrők és működésük x 

Marketingkommunikáció x 

Az üzleti tárgyalás alapszabályai x 

Tárgyalási technikák x 

Közéleti megnyilvánulási formák x 

Társalgási stílus x 

Kérdezés- és érvelési technikák a hivatali, üzleti életben x 

Interkulturális kommunikáció; eltérő kultúrákból adódó 

különbségek 
x 

Üzleti nyelvi kultúra x 

Digitális kultúra elemeinek használata, netes navigáció használata, 

információs szupersztráda 
x 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei x 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja x 

A munkahelyi viselkedés alapelemei (szerep, szerepelvárások, 

szerepfelfogás, megfelelés, társas befolyásolás, azonosulás) 
x 

A titkári munkakör etikai szabályai (etikai kódex) x 

A hivatali, üzleti magatartás és protokoll előírásai x 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai (vezető, munkatársak, 

ügyfelek, vendégek stb.) 
x 

Munkahelyi csoportok és jellemzőik; csoportkommunikáció x 

Stressz- és konfliktuskezelés az irodában x 

A nemzetközi protokoll sajátosságai x 

Rangsorolás, ültetési szabályok x 

Az öltözködés és megjelenés illemszabályai az üzleti, hivatali 

életben 
x 

A vendéglátás protokollszabályai x 

A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, illemszabályai x 
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Ügyfél-elégedettségi mérés technikái x 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázata x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x 

Köznyelvi és szakmai verbalitás x 

Elvárásoknak való megfelelés x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

Adekvát metakommunikációs készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Nyitott hozzáállás x 

Lényegfelismerés (lényeglátás x 

Áttekintő képesség x 

 

 

2. Kommunikáció a titkári munkában tantárgy  568 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kommunikáció a titkári munkában tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló 

elsajátítsa és az irodai, titkári munkatevékenységében alkalmazni tudja a kapcsolattartás 

különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát. Kapcsolataiban a 

tudatosság vezérelje, képes legyen irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen 

igényes az üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában; a szituációnak megfelelően 

legyen képes alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb 

viselkedési szabályokhoz. Cél továbbá, hogy alkalmazkodjon a munkahelyi 

környezethez, aktívan vegyen részt a csoportmunkában, megfelelően kezelje a 

környezetében kialakuló konfliktusokat, munkahelyi stresszt. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan, Informatika 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 80 óra 
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A kultúra fogalma, tartalmi elemei, változékonysága 

A kultúra és a nyelv összefüggései  

Nyelvi norma, nyelvszokás, a társadalmi érintkezés nyelvhasználata 

Nyelvhelyesség, nyelvi változások, nyelvfejlődés, nyelvromlás 

Nyelvi kultúra fogalma és elemei – különös tekintettel az üzleti élet írásbeli 

nyelvhasználatára 

- Helytelen szóhasználat: képzavar, terjeszkedő kifejezések; hasonló hangzású szavak 

tévesztése, felesleges töltelékszavak, jelzők használata, helytelen visszautalás, 

elcsépelt szavak, névelő használata stb.; szóhasználati vétségek (sorszám-tőszám, 

igekötők, idegen szavak, divatszavak) 

- Toldalékhasználat (ikes igék, -nál, -nél, -suk, -sük, -zik, -lik stb.); túlzott fokozás, 

toldalék és/vagy névutóhasználat 

- Egyeztetési hibák; mondatszerkesztési hibák 

- Szókapcsolatok, kifejezések; szólások, közmondások használata 

- Helyes beszéd technikája, beszédkultúra; beszédhibák (hangképzés, kiejtés, hadarás, 

dadogás, afázia stb.); kulturálatlan beszéd: trágárság, beszéd evés közben, rágózás 

beszéd közben; lámpaláz leküzdése 

- Helyesírás: rövid-hosszú magán- és mássalhangzók írása - különírás, egybeírás - kis- 

és nagybetűk írásszabálya - tulajdonnevek írásmódja - elválasztás szabályai - 

írásjelhasználat - rövidítések, mozaikszók írásszabályai - számok, keltezés, címzés 

- Az e-helyesírás; digitális nyelvhelyesség- és helyesírás-javítási módszerek; szótárak, 

helyesírás-ellenőrző használata 

Az üzleti, hivatali élet közlésformái 

Nonverbális üzenetek hatása az üzleti életben: státusz, dominancia, tárgyilagosság, 

figyelemfelhívás, befolyásolás, megtévesztés, bizalmasság, bizalom, tisztelet, 

magabiztosság-bizonytalanság, távolságtartás kifejezése stb. 

Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, beszámoló, hozzászólás, 

felszólalás, vita, tárgyalás, alkalmi beszéd 

A társalgási és a hivatalos stílus 

Kommunikációs taktikák a nyelvhasználatban: hozzáértés látszata, mellébeszélés, 

félreérthető közlemények, áthárítás stb. 

Nyelvhasználati hibák a kommunikációban: szakzsargon, idegen szavak, mesterkélt 

kifejezések, nyelvi szleng, körmondatok alkalmazása, hibás kérdésfelvetés, 

beszédképzés, előadás-technika, hangnem, stílus, nyelvi igénytelenség stb. 

E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat: közösségi portálok, blogok, fórumok, internet, 

e-mail, webes megjelenés, sms-mms alkalmazása 

A hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeinek elemzése, értelmezése 

 

2.3.2. Üzleti kommunikáció 85 óra 
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Az üzleti kommunikáció fogalma, formái 

- tömegkommunikáció (pl. reklám) 

- csoportkommunikáció (pl. kiállítás, vevőtalálkozó, termékbemutató) 

- személyes kommunikáció (pl. tárgyalás, egyeztetés, vevőtájékoztatás) 

A kommunikáció elemei és folyamata az üzleti környezetben 

Az üzleti kommunikáció mikrotényezői: munkavállalók, szállítók, közvetítők, vevők, 

versenytársak, hatóságok, egyéb szervezetek stb. – és hatásuk a kommunikációra 

Az üzleti kommunikáció makrotényezői: demográfiai, gazdasági, pénzügyi, jogi, 

politikai, természeti, technikai-technológiai, társadalmi-kulturális – és hatásuk a 

kommunikációra  

A sikeres üzleti kommunikáció alaptényező 

Az üzleti kommunikáció csatornái 

A tudatos és hatékony kommunikáció feltételei 

A kommunikációs szűrők működése, befolyásolása 

Információ az üzleti életben; az információ fogalma, jellemzői 

Az információszerzés, -feldolgozás, -továbbítás (küldés) folyamata 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei 

Szervezetek közötti kommunikáció 

Kapcsolatfelvétel módjai; a kapcsolat kezelése az üzleti életben 

Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben 

 

2.3.3. Protokoll az irodában 75 óra 

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei 

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, 

megszólítás, társalgás 

Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja 

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, 

rangsorolás, ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció  

Titkári kapcsolatok protokollja 

 

2.3.4. Digitális kommunikáció az irodában 60 óra 

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei 

Az internet; netes fogalmak és kifejezések  

Az internethasználat biztonsági elemei 

Az internet veszélyei; biztonsági elemei; a biztonságos és hatékony 
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internethasználat szabályai 

Nyelvi változások a digitális kommunikációban – és kezelésük 

Netes navigáció használata; információs szupersztráda  

A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, 

képi, hangalapú  

A kommunikáció és az információszerzés okostelefonok alkalmazásával 

A webkeresők használata  

Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása 

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása 

Social web (közösségi oldalak) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban 

E-ügyintézés fogalma, feltételei 

E-közigazgatás szintjei:  

- információközlés (pl. online információközlés)  

- egyirányú kommunikáció (pl. űrlap elektronikus úton való elküldése)  

- kétirányú interaktivitás (pl. ügyfélkapu)  

- interakció (pl. elektronikus számlázás) 

Online reklámok: banner (reklámcsík, szalaghirdetés), szöveges linkek, beférkőző 

reklámok; egyéb online reklámfajták 

 

2.3.5. Nemzetközi protokoll 45 óra 

Nemzetközi üzleti színterek, események 

Nemzetközi kulturális különbségek 

Kulturális szokások 

Interkulturális érzékenység 

Nyelvi különbségek; ezek áthidalása 

Nemzetközi delegáció fogadása 

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél 

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken 

Protokoll a diplomáciában 

Nemzetközi üzleti etika 

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban 

 

2.3.6. Munkahelyi, irodai kapcsolatok 64 óra 

A munkahelyi szervezet fogalma, jellemzői 

Szervezeti formák 

Munkahelyi elvárások: vezetés, beosztottak részéről 

Munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei 
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A munkahelyi kommunikáció síkjai 

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, 

internalizáció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, szerepfelfogás, szerepmegfelelés) 

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak ügyfelek, partnerek, 

hatóság stb. 

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk 

következményei 

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok 

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba 

A csapatmunka, team-munka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, 

megfelelések, tudásmegosztás, felelősség stb. a team-munka során 

 

2.3.7. Munkahelyi konfliktuskezelés 64 óra 

A konfliktus fogalma, tartalma (pénz, anyagiak megszerzése, hatalom, befolyás, tulajdon, 

birtoklás, presztízs, érvényesülés, büszkeség stb.) 

A konfliktusok szintjei (belső, személyes; személyközi; csoportok, szervezetek közötti) 

A konfliktusszintek jellemzői 

Konfliktustípusok (valódi, ál, áttételes, téves, hamis, lappangó) 

A konfliktusok kialakulásához vezető okok (tárgyi-környezeti okok, személyi okok, 

viszonykonfliktusok) 

A jó és rossz konfliktus jellemzői; funkciójuk 

A vita jellemzői, fajtái, szakaszai 

Munkahelyi konfliktus kezelése: 

- konfliktus kerülése, érzékelése, figyelmen kívül hagyása 

- konfliktus feloldásának módjai: kompromisszum, konszenzus 

A mediátor szerepe a konfliktus kezelésében 

Munkahelyi stressz fogalma, kialakulásának okai, szintjei, következményei 

A munkahelyi stressz feloldásának egyéni és szervezeti szintű lehetőségei 

 

2.3.8. Tárgyalástechnika 45 óra 

A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái 

A tárgyalások típusai 

A tárgyalás előfeltételei 

A tárgyalás személyi feltételei 

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői 

A tárgyalás folyamata; előkészületei 

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus 
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A tárgyalást segítő kérdezéstechnika 

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán 

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán 

Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség (leleplezés) 

és megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek 

A tárgyalás lezárása, utógondozása 

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői 

Tárgyalási protokoll 

 

2.3.9. Marketingkommunikáció 50 óra 

A marketingkommunikáció fogalma, területei 

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök) 

A promóció fogalma, céljai, eszközei 

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei 

Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban 

Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók 

A vásárló könyve kommunikációs hatása 

PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a 

marketingkommunikációban 

Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái 

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi 

eszközök: logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk stb.) 

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban 

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

taniroda 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x  x   



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 657 

2. megbeszélés   x  x   

3. szemléltetés   x  x projektor, kivetítő 

4. vita   x     

5. kiselőadás   x     

6. helyzetgyakorlat   x     

7. szerepjáték   x     

8. prezentáció x x   
számítógép, projektor, 

kivetítő 

9. beszámoló x x     

10. projektmunka   x     
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2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete  

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x      

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x  x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x       

3.2. Esemény helyszíni értékelése szóban x x     
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felkészülés után 

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

4..4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     
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5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x     

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x x     

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

9. évfolyamot követően 70 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 

12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

Gépírás és levelezési gyakorlat 

A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 

Billentyűkezelés 

Az írástechnika megerősítése 

Sebességfokozás 

Irodai alkalmazások gyakorlata 

A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 

Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 

Táblázatok készítése a titkári munkában 

Adatbázisok készítése a titkári munkában 

12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári munkában 

Üzleti nyelvi kultúra 

Üzleti kommunikáció 

Protokoll az irodában 
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Digitális kommunikáció a titkári munkában 

Munkahelyi, irodai kapcsolatok 

Munkahelyi konfliktuskezelés 

 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modul 

Gépírás és levelezés gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók – adatbeviteli tevékenység végzésekor – hatékonyan alkalmazzák a tízujjas 

vakírás technikáját. 

Gépírási tevékenységükhöz önállóan készítsék elő a szükséges tárgyi eszközöket, a 

szakmai vezető jóváhagyásával alakítsák ki a képernyős munkavégzéshez szükséges 

optimális körülményeket. 

Szorosan kapcsolódva az informatikai ismeretekhez, alkalmazzák gépírástudásukat a 

titkári munkatevékenységhez kapcsolódó dokumentumok készítésekor. 

Végezzenek adatbeviteli és szövegszerkesztési feladatokat, ügyeljenek a hibátlan, 

esztétikus munkavégzésre. 

 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 

Kezeljék biztosan az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, 

tartsák be a biztonsági előírásokat. 

Törekedjenek arra, hogy a szakmai vezető által delegált szövegszerkesztési feladatokat 

hibátlanul, esztétikusan, a vezető utasításainak és a munkahelyi elvárások szerint 

készítsék el. 

Közreműködésükkel segítsék elő a munkahelyen adódó írásbeli feladatok végzését, 

egyszerűbb nyomtatványok kitöltését. 

A tanulók a számítógépes adatbeviteli munkatevékenységek között önállóan és 

kreatívan tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő 

program által nyújtott lehetőségeket.  

Legyenek figyelemmel a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és biztonsági elemeire is. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (130 leütés/perc) – az 9. évfolyam végén 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 
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Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári munkában tantárgy keretében 

Munkahelyi kapcsolataikban, telefonos kommunikációjukban kamatoztassák a 

verbális kommunikáció nyelvi, nyelvhelyességi ismereteit. 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjuk során fokozottan ügyeljenek a nyelvhelyességi 

és nyelvhasználati szabályok betartására. 

Elemezzék és értelmezzék helyesen, a szakmai szövegkörnyezet figyelembe vételével 

a hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeit. 

Munkájuk során alkalmazkodjanak a kialakult munkahelyi szokásokhoz és tartsák be 

az előírásokat a munka- és időszervezésre, a dokumentumok kezelésére, 

információfeldolgozásra vonatkozóan, valamint az ügyfelekkel, munkatársakkal és 

vezetőkkel való kapcsolattartásban. 

 

Fejlesztendő készségek: 

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése 

Köznyelvi és szakmai verbalitás 
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4.83. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

31 346 02 

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ 

részszakképesítés 

 

szakiskolában történő oktatásához  

mozgáskorlátozott (sm) számára 

 

az 54 346 03 Irodai titkár szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

III. A szakképzés jogi háttere 

A speciális kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02  

A részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 
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Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: nincs 

Szakmai előképzettség: nincs 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl a felsorolt tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Az Üzleti kommunikáció és protokoll modul oktatásához javasolt 

helyiség: taniroda.  

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:  

A gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező - 

számítógépre van szükség. 

 

 

XXIII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 
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Módszertani ajánlás mozgáskorlátozott fiatalok szakképzéséhez 

 

1. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) személy (tanuló, fiatal) 

A mozgáskorlátozottság meghatározásakor nehéz egységes, minden szempontot kielégítő 

definíciót adni. A megnevezés területenként eltérő, mint ahogyan más-más szempontok 

kerülnek előtérbe a fogalmak meghatározásakor is. Az ENSZ – egyezményében – a 

fogyatékossággal élő személyek kifejezést használja (2007. évi XCII. törvény a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről). Hazai szinten az alábbi elnevezések, kifejezések fordulnak elő: 

- „fogyatékos személy”, ezen belül „mozgási funkciókban sérült ember”, „mozgásszervi 

fogyatékos” (1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról); 

- „fogyatékos személy/gyermek”, „fogyatékkal élő gyermek”, „fogyatékossággal élők”, 

ezen belül „testi fogyatékos gyermek”, „mozgáskorlátozott személy” (1993. évi III. 

törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról); 

- „fogyatékos személy”, szűkebb kategóriaként „testi fogyatékosságban szenvedők”, 

„mozgásában korlátozott” (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről); 

- „fogyatékossággal élő személy” (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) 

- „sajátos nevelési igényű gyermek”, amelyen belül „mozgásszervi fogyatékos” (2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) stb. 

 

A pedagógia, gyógypedagógia területén leginkább elfogadott a mozgáskorlátozott kifejezés. 

 

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve meghatározása szerint: „A testi 

fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett 

károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll 

fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A 

különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke 

és területe. (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról) 

 

2. A mozgáskorlátozottság csoportosítása 

A mozgáskorlátozottságot kiváltó megbetegedések rendszerezése: a károsodás, sérülés hiány 

- a keletkezés ideje szerint lehet veleszületett vagy szerzett, 
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- a keletkezés helye szerint érintheti a csont, ízületi, izom, idegrendszert, 

- a kiváltó kórok szerint lehet pl. gyulladás, daganat, vírus stb. 

 

3. A mozgáskorlátozottságot kiváltó mozgásszervi rendellenességek pedagógiai 

szempontú csoportosítása 

 

a. Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok 

 

Veleszületetten fejlődési rendellenesség következtében az alsó és felső végtagokat érintő 

hiányok, deformitások különböző variációi alakulnak ki. Szerzett formák (amputációk) 

alakulnak ki különböző betegségek (pl. daganat, egyéb megbetegedések) vagy traumák (pl. 

áramütés, égés stb.) következtében. 

 

Prognózis 

Végleges állapot, melynek korrekciója sérüléstől függően protézissel korrigálható. 

 

Társuló deformitások, és egészségügyi problémák 

Sérüléstől, hiánytól függően lehet:  

- gerincferdülés, 

- a medence helyzetének kóros megváltozása, 

- az ízületek tengelyeltérései, 

- a látás károsodása, 

- a testkép, testtudat eltérései (fantomfájdalom, érzések), 

- keringési problémák, 

- a hőháztartás megváltozása. 

 

A veleszületett végtaghiánynál az agyi érési folyamatokkal, a szocializációs fejlődéssel 

párhuzamosan tanulják meg a sérülés kompenzálását a gyermekek. Kézhiány esetén nagyon jól 

használják a kézfunkciók pótlására lábukat, de a meglévő felsővégtag-csonkkal is képesek 

manipulálni. Természetesen a végtagcsonk nem tud olyan erőt kifejteni és olyan finommotoros 

mozgást sem végezni, mint a teljes értékű végtag. Felső művégtag használata munka közben a 

testtartás védelme miatt fontos, de a funkciót, a differenciált érzékelést és az ép végtag fizikai 

erejét a művégtag nem biztosítja.  

 

Javaslatok 

Alsóvégtag hiány, protézis használat, kerekesszék használat esetén biztosítani kell az 
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akadálymentes helyváltoztatást, az épületen belüli biztonságos közlekedést. A megfelelő 

bútorzat (állítható magasságú, esetleg dönthető lapú asztal, állítható magasságú szék) 

alkalmazásával megelőzhetőek a társuló sérülések (gerincferdülés, szem romlása). 

A felsővégtag károsodása vagy hiánya a manipulációt, a finommozgást igénylő feladatok 

kivitelezését nehezíti. Amikor a mozgáskorlátozott fiatal a szakképző intézményben megkezdi 

tanulmányait, - a tapasztalatai alapján - már nagyon jól kialakította saját „kompenzáló 

technikáját”. Többnyire ügyesen manipulál, kézhiány esetén lábbal vagy szájjal is. Protézisét 

(művégtagját) segítő, támasztó kézként használja. Fontos, hogy a szakoktató, pedagógus 

elfogadja ezt a sajátos technikát, és méltányolja a fiatal erőfeszítéseit. Ezekben az esetekben, 

az elméleti oktatás során az írásos tevékenységek megkönnyítésére javasolt a számítógép 

használata. 

Szükség lehet még a munkavégzés közben a megfelelő külső segítség biztosítására is pl. a 

munkadarab, munkaeszköz előkészítése történhet segítséggel, a gyakorló fázisban szükség 

lehet a munkadarab méretének megváltoztatására, a durvább fogásmód miatt a nagyon 

kisméretű munkadarab sajátos rögzítésére stb.  

A segítés módja és mértéke minden esetben egyénre szabott kell, hogy legyen! 

 

b. Petyhüdt bénulást kiváltó kórformák (myelodisplasia, myopathia, perifériás 

bénulások stb.) 

 

Ebbe a csoportba azok a mozgásszervi elváltozások sorolhatók, amelyeknél az izom tónusa 

különböző mértékben csökkent, a mozgás pontos, megfelelő módon és erővel való 

végrehajtását az izomzat gyengesége, bénulása akadályozza. Az érintett izmok ernyedtek, 

tónustalanok. 

 

A kóreredet alapján további csoportosítás lehetséges: 

i. Gerincvelői eredetű kórformák (pl. spina bifida, MMC, trauma következtében 

létrejövő sérülés) 

ii. Progresszív izomdisztrófiák (pl. DMP, SMA) 

iii. Perifériás idegsérülések (pl. szülési felkarbénulás) 

 

i. Gerincvelői eredetű kórformák 

A veleszületett kórformák esetében a magzati életben a gerincoszlop egy bizonyos szakasza 

nyitva marad. Ebből adódóan a fejlődési rendellenesség mértékétől függően, különböző 

súlyosságú bénulás jöhet létre. A sérülés a gerincoszlop bármely szakaszán előfordulhat, de 
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legnagyobb gyakorissággal az ágyéki, keresztcsonti szakaszon alakul ki. 

Szerzett forma kialakulhat különböző daganatok, illetve a gerincet ért traumák következtében, 

amikor a gerincvelő különböző mértékben sérülést szenved. 

 

Következmények 

A gerincvelő motoros, érző vagy mindkét idegpályájának különböző kóreredetű károsodása 

következtében (a károsodás helyétől és súlyosságától függő területen) az izom tónusa, 

működőképessége csökken, különböző mértékben petyhüdté válik. Az izomerő csökkenése 

lehet teljes vagy gyengült. A sérülés mértékétől függően vegetatív tünetek is megjelenhetnek 

(széklet és vizelet inkontinencia), amelyek a szociális kompetenciák fejlődését is 

befolyásolhatják. 

 

Társuló problémák 

A sérülés magasságától, súlyosságától függően kialakulhatnak: 

- gerinc deformitások (amikor a gerinc fiziológiás görbületei megváltoznak pl. 

gerincferdülés), 

- csípő ízületi deformitások, 

- az alsó végtag degeneratív elváltozásai, 

- inkontinencia, 

- érzészavarok, érzéskiesések. 

 

Az oktatás során kerülendő 

A munkakörülményeket úgy kell megteremteni, hogy elkerüljük az alábbi veszélyhelyzeteket: 

- Minden olyan testhelyzetet, illetve mozgást igénylő tevékenység, amely a meglévő 

deformitás irányába károsan hat, valamint a sérült gerincszakaszt terheli. 

- A bénult rész túlterhelése, az ízületek túlnyújtása 

- Hosszantartó nyomás a veszélyeztetett helyeken (felfekvés megelőzése). 

 

ii. Progresszív izomdisztrófiák (izomsorvadás) 

Izomdisztrófiáról akkor beszélünk, amikor a vázizom progresszív gyengülését egy genetikailag 

meghatározott kóros elváltozás okozza. Izomeredetű forma leggyakrabban a DMP (dystrophia 

musculorum progressiva), a leggyakrabban előforduló gerincvelői eredetű forma az SMA 

(spinális izomatrófia, Spinal Muscular Atrophy) 

 

Következmények 
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Az izom elváltozása miatt az addig egészségesen fejlődő gyermek indokolatlanul többször 

elesik, fáradékonyabb. A gyermek saját testén kapaszkodik fel felállásnál. A gyengülési 

folyamatot az izomszövet folyamatos pusztulása, csökkenése és zsír-, illetve kötőszövetté való 

átalakulása okozza. Súlyosabb esetben nem is alakul ki járás. 

 

Prognózis 

Az ebbe a csoportba tartozó diagnózisok a tudomány jelen állása szerint visszafordíthatatlan, 

folyamatosan romló tüneteket mutatnak. Az izom gyengülése test szerte minden izomra 

kiterjed, melynek következtében a légző rendszer izomzata is érintetté válik. 

 

Az oktatás során kerülendő 

- A megterhelő, fárasztó tevékenységek, melyek túlzott kifáradást okozhatnak. 

- A légutak bármilyen akadályozatása fulladásveszéllyel járhat. 

- A megfázások, felsőlégúti megbetegedések lehetőségét kerülni kell, mert súlyos 

következményeket okozhatnak. 

iii. Perifériás idegsérülések 

A perifériás idegrendszert (nem agyi, nem gerincvelői) érintő elváltozások, kórformák. 

Veleszületett formái során az idegrendszer a szülés során sérül (pl. szülési felkarbénulás), 

szerzett formáit okozhatja daganat, baleset, vírusos gyulladás, műtét utáni állapot stb. Az 

érintett terület szerint (végtagok, törzs egy adott pontja, arc egyes részei stb.) a sérülés sokféle 

lehet. 

 

Javaslatok a petyhüdt bénulást kiváltó kórformák esetén 

Javasolt minden olyan testhelyzet, tevékenység kerülése, amely erős fizikai igénybevételhez, 

túlzott kifáradáshoz vezet, valamint a gerincoszlop fokozott igénybevételét jelenti. 

Kettős megelőzést szolgálhat, ha a mozgáskorlátozott fiatal nem ül folyamatosan, hanem 

testhelyzetét gyakran változtatja. Gerincvelő-károsodásnál az érzéskiesés következtében a fiatal 

egyes esetekben nem érzi a hőt, fájdalmat sem, ezért fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy 

ne üljön például fűtőtest közelébe, mert az esetleg égési sérülést okozhat. 

Az inkontinencia (vizelet és széklettartási probléma) miatt a rendszeres ürítés szükséges, ezért 

akadálymentes mellékhelyiséget biztosítani kell, emellett ügyelni kell a kialakult napirend 

betartására. 

Az alsóvégtag bénulása esetén nehezített a hely- és helyzetváltoztatás. A közlekedéshez 

segédeszközre lehet szükség, ami lehet bot, járókeret, kerekesszék. Ezekkel az eszközökkel 
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történő közlekedés csak akadálymentes környezetben valósítható meg. Szüksége lehet a 

tanulónak személyi segítségre a közlekedésben vagy a munkavégzés előtt, az előkészítő 

mozzanatoknál, esetleg a munkavégzés közben is.  

 

c. Korai agykárosodás utáni mozgásrendellenességek (cerebrális parézis, CP) 

 

A leggyakoribb központi idegrendszeri sérülés. Az agy fejlődése során károsodást szenved, 

melynek következtében megváltozik az izmok beidegzése. Az izmok tónusa test szerte 

megváltozik: általában a végtagok izomzata feszesebb, spasztikus, míg a törzs izomzata 

renyhébb, hipotón. 

 

Következmények 

- A mozgásfunkciók (motoros funkciók) zavara miatt az érintett izmok működése, a 

mozgások kivitelezése megváltozik: a tónus lehet fokozott (spasztikus formák) vagy 

petyhüdt (hipotónia), lehet a mozgás inkoordinált (tremor, ataxia), kialakulhat 

túlmozgásos forma (atetótikus), illetve az előzőek bármilyen variációja, súlyossága 

(kevert forma). 

- A károsodás mértékétől függően a motoros tünetek is változatosak lehetnek: csak egy 

végtagra kiterjedő, az alsó végtagokat, az egyik testfelet, mind a négy végtagot érintő 

stb. 

- Kóros reflexek akadályozhatják a mozgások kivitelezését. 

- A cselekvéses tapasztalatszerzés akadályozottsága miatt a kognitív funkciók 

fejlődésének zavara, különböző észlelési problémák (vizuális, auditív, téri) 

jelentkezhetnek. 

- Kommunikáció akadályozottság alakulhat ki, amennyiben a beszédben résztvevő 

izomzat is érintett. 

 

Javaslatok 

Szükség lehet egyénenként kialakítani a munkaeszköz fogásának, használatának optimális 

módját. Előfordulhat, hogy csak speciális eszközök segítségével, esetleg a munkadarabok, 

eszközök rögzítésével érhető el a megfelelő tevékenység. A manipulációt nagymértékben 

befolyásolja még a nem megfelelő, kóros testhelyzet is. Ezért az optimális testhelyzet 

megválasztásával is befolyásolni, segíteni tudjuk a finommozgások pontosabb végrehajtását.  

A helyes ülésnél mindig a fiziológiás testhelyzet a kiinduló helyzet. Láb talpon, boka, térd-, 

csípőízület derékszögben, törzs egyenes, váll vízszintes helyzetben, a fejtető párhuzamos a 

mennyezettel, a gerinc ágyéki szakasza megtámaszkodik a szék támláján. Segíthetjük a láb 

talpon megtartását, ha a talp alá csúszásmentes szőnyegpadlót vagy gumiszőnyeget helyezünk. 
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Előfordulhat, hogy a fiatal már kialakította magának azt a testhelyzetet, amelyben izmainak 

görcsössége csökken, esetleg túlmozgásai megszűnnek – egyénileg mérlegelve, a 

balesetvédelmi szempontokat betartva közösen kialakítható a tanuláshoz, gyakorlati 

tevékenységekhez is megfelelő testhelyzet. 

Nagyon jellemző – elsősorban – a spasztikus (fokozott izomtónus) tüneteket mutató fiataloknál 

a munkatempó nagymértékű lelassulása. Számukra a munkafolyamatok világos lebontása és 

azok sorrendjének megtanulása segítheti a folyamatot. 

Általában a járás, a hely- és helyzetváltoztatás különböző mértékben akadályozott. A járást 

segítő eszközök, illetve a kerekesszék használatában a tanuló segítséget igényelhet. Mindenkor 

fontos szempont a környezeti adaptáció, az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés 

biztosítása. 

Kiemelten támogatandó terület a kommunikáció, ennek segítése (alternatív eszközökkel, vagy 

az írásbeliség (számítógép), más esetben a szóbeli felelet preferálásával) nagyban hozzájárulhat 

az iskolai teljesítmény eredményességéhez. A központi idegrendszer károsodása miatt a tanulók 

gyakran megjelenésükben, pillanatnyi teljesítményükben – főleg stresszhelyzetben – súlyosabb 

képet mutatnak a valós állapotuknál. Minden szakembernek, aki mozgáskorlátozott fiatallal 

foglalkozik, meg kell tanulnia, hogy tanítványát ne a külső megjelenése, általában a 

mozgásteljesítménye, vagy egy-egy megnyilvánulása alapján, hanem összteljesítménye és a 

környezet adottságainak figyelembe vétele, összhangja alapján ítélje meg. 

A tanulás során komoly nehézséget jelenthetnek a megismerő tevékenységek zavarai: a 

testtudat, a lateralizáció, a téri tájékozódás, a vizuális és az akusztikus érzékelés, a grafomotoros 

fejletlenség, a szem-kéz koordináció zavara mind-mind befolyásolhatják a tanulási 

teljesítményt. Ezek egy része a megfelelő tanulási és gyakorlati környezet kialakításával 

csökkenthető (pl. megfelelő megvilágítás, irányok jelölése stb.), másik részük 

kompenzálásához a készségek, képességek célzott fejlesztése szükséges, esetleg alternatív 

megoldások alkalmazása válhat szükségessé. 

 

d. Egyéb eredetű mozgásrendellenességet okozó kórformák (rendszerbetegségek, 

ortopédiai kórformák, reumás megbetegedések, stb.) 

 

Elsősorban az eddigi felosztásba nem illeszthető ortopédiai és reumás betegségek okozta 

mozgásrendellenességek tartoznak ebbe a csoportba.  
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Javaslatok 

Kiemelt szempont a fenti kórformáknál a kíméletes fizikai terhelés, a gerincbetegségeknél a 

gerincoszlop védelme, a testméreteknek megfelelő környezet kialakítása, ha szükséges, az 

orvosi előírások, tanácsok betartása. 

 

4. A mozgáskorlátozottság hatása a tanulási folyamatra 

A mozgáskorlátozottság tanulásban mutatkozó hatásai részben a mozgásos tapasztalatszerzés 

hiányából, részben észlelési zavarokból, a felsővégtag működésének akadályozottságából, 

zavarából, valamint a mozgáskorlátozottsággal összefüggő kommunikációs akadályozottságból 

adódnak. 

A tanulási-tanítási folyamatban megmutatkozó jellegzetes eltérések az alábbiak: 

- a figyelem fáradékonysága, a feladattudat kialakításának és megtartásának esetleges 

problémái; 

- a gondolkodás rugalmasságának hiánya; 

- motivációs labilitás; 

- téri tájékozódási, lateralitási zavar (jobb-bal oldal differenciálásának nehézsége); 

- a vizuális és akusztikus észlelés zavara; 

- az írómozgások nehezítettsége, esetleg képtelensége a manipuláció, a finommotorika 

sérülése következtében; 

- a kommunikáció zavara; 

- lelassult tempó. 

 

5. Alapelvek a mozgáskorlátozott fiatalok szakképzésének megvalósításához 

A mozgáskorlátozottság leírásából és általános jellemzéséből is látható, hogy a 

mozgáskorlátozottságot nem lehet egységes akadályozottságnak tekinteni, mert ahány kórkép, 

annyiféle a megjelenési forma, de még az azonos kórképeken belül is jelentős eltérések 

tapasztalhatók. Mindezekből következik, hogy a mozgáskorlátozott fiatalok szakképzéséhez, 

annak módosításához sem lehet egységes, mindenkire érvényes és alkalmazható módszertani 

leírást adni. Csupán általános alapelveket lehet megfogalmazni, amit mindig az egyéni 

adottságok és szükségletek, valamint a környezeti tényezők összehangolásával kell kialakítani 

és megvalósítani. 

 

Az alapelvek a következőkben foglalhatók össze: 

a. A mozgáskorlátozott fiatalok képzéséhez esetenként szükséges a tanügyi 

dokumentumok, és ezek alapján a képzés egyéni, sérülésspecifikus módosítása - 

adaptációja. 

- Az adaptáció nem jelentheti az adott szakma elsajátításához szükséges alap 

követelmények módosítását, csupán a célhoz vezető út módosítását, 
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kiegészítését. Ez feltétele annak, hogy a mozgáskorlátozott fiatal is esélyekkel 

induljon a munkaerőpiacon. 

- Az adaptált program sikeres megvalósítása érdekében szükséges a speciálisan 

képzett, az adott típusú fogyatékosság ellátására felkészített szakember(ek) – 

szomatopedagógia szakos gyógypedagógus, konduktor – bevonása, és az 

intézmény pedagógusainak, szakoktatóinak szoros, konzultatív 

együttműködése. Hasznos lehet a mozgáskorlátozott fiatal intézménybe kerülése 

előtt, vagy tanulmányai kezdetén érzékenyíteni az intézménybe járó diákokat, 

valamint az intézmény munkatársait. 

b. A tanulást, szakképzést segítő sérülésspecifikus tan- és munkaeszközök, szerszámok 

egyénre adaptált kialakítása. A kialakításnál figyelembe kell venni a tanuló saját 

kéréseit, tapasztalatait. 

c. Egyéni elbírálás és differenciálás. Ez egyaránt vonatkozik a mozgáskorlátozott fiatal 

beiskolázásának elbírálására, és az elvárásra az egész tanulási, képzési folyamatban. Az 

egyéni elbírálás és differenciálás kizárólag az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása 

érdekében történhet.  

d. A komplex fejlesztés érdekében a törvényben előírt rehabilitációs órakeret személyre 

szóló, a speciális szükségleteknek megfelelő megtervezése és megvalósítása. Azért 

alakítottam át, mert ez követelmény-elvárás volt. 

e. Mozgáskorlátozott fiatal számára csak olyan szakképzés választható, melyet egészsége 

károsodása nélkül tud elsajátítani, és a későbbiekben művelni. Ennek eldöntése minden 

esetben szakorvos feladata (munkaalkalmasság megállapítása). 

f. A tárgyi feltételek kialakítása a törvényben előírt akadálymentesítésnek megfelelően, 

törekedve arra, hogy az mindenki számára egyenlő esélyt biztosítson. 

- A tanítási és gyakorlati oktatás során a másodlagos, társuló deformitások 

kialakulásának megelőzése (pl. testtartás elváltozásai), emiatt a termek, 

gyakorlati helyiségek berendezésekor, a munka- és ülésrend kialakításakor 

ezeknek a szempontoknak a figyelembe vétele. 

 

Javaslatok a számonkérés módosításához 

Mozgáskorlátozott vizsgázó (tanuló) esetén –indokolt esetben és mindig egyéni elbírálás 

alapján – a vizsga időtartamában és a vizsgához rendelt jellemző vizsgatevékenységben a 

törvényben előírtaknak, valamint a szakértői véleményben megfogalmazottak alapján kell 

eljárni. Alapfeltétel, hogy „a felkészítés és a vizsgáztatás során is biztosítani kell a sajátos 

nevelési igényű vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs akadálymentességet.” (2011. 

évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 11. § (1); továbbiakban Szt.) 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók vizsgái – a jelenlegi jogi szabályozás mellett – az alábbiakban 

módosíthatók. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) értelmében: 

(4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
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vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató 

engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) értelmében: 

(2) A sajátos nevelési igény jellege alapján, a sajátos nevelési igényű vizsgázót - a gyakorlati 

vizsgatevékenység kivételével - mentesíteni kell egyes tantárgyak, tananyagegységek 

(modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól. Ha azt a sajátos nevelési igény 

jellege indokolja, a vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy 

annak egy típusa, szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, 

segédszemély alkalmazását, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok 

során alkalmazott segédeszközt, ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a szakmai 

vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli (interaktív) vizsgatevékenység szóbeli 

vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív) 

vizsgatevékenységgel történő felváltását. 

 

A több idő adása írásbeli és gyakorlati feladatoknál, írásbeli és szóbeli számonkérésnél indokolt 

lehet a mozgáskorlátozott fiatalok és a társuló kommunikációs zavart mutató tanulók esetében. 

Bizonyos kórképek és a hozzá tartozó tünetek eleve lelassítják a munkatempót, ami a 

számonkéréssel járó fokozott stressz hatására még inkább romlik.  

- Görcsös bénulásnál az izomtónus az izgalom, a teljesíteni akarás következtében oly 

mértékűvé válhat, hogy a sérült ember képtelen a szükséges mozdulat kivitelezésére, 

vagy éppen a mozgáskoordinációs zavar fokozódik annyira, hogy lehetetlenné teszi a 

célirányos, összerendezett mozgások kivitelezését, beleértve ebbe a beszédmozgásokat 

is.  

- A petyhüdt bénulást okozó kórképeknél pedig azért indokolt a hosszabb idő adása, mert 

a tanulók az izom gyengesége következtében hamar elfáradnak. A feladatot csak 

hosszabb-rövidebb pihenőidő beiktatásával tudják teljesíteni, ami mindenképpen 

többletidőt jelent. 
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Ha a mozgáskorlátozott vizsgázó (tanuló) kézírása nem elég gyors vagy hatékony, az írásbeli 

vizsgakövetelményeknek elektronikus eszköz (számítógép) igénybevételével is eleget tehet.  

A súlyos kommunikációs zavart mutató hallgatóknál, ahol a beszéd alig-, vagy egyáltalán nem 

érthető, a szóbeli helyett az írásbeli vizsga, vagy a számítógép használata ajánlott. 

 

A képzés során előforduló egyéb számonkérések során további adaptált formák alkalmazhatók, 

de figyelembe kell venni, hogy a hivatalos vizsgák során a jogszabályok által engedélyezett 

könnyítések alkalmazhatók. 

 

Javaslat az időtervben feltüntetett szabad sáv felhasználására  

A központi programban megadott tananyagegységek, követelménymodulok és a szakmai 

követelményeknek megfelelő kompetenciák elsajátításához a mozgáskorlátozott tanulónak 

esetenként hosszabb időre, és több gyakorlásra lehet szüksége. A szabad sáv órakerete 

lehetőséget nyújt az elméleti tananyagegységek vagy gyakorlatok magasabb óraszámban 

történő teljesítésére, az emelt óraszámban speciális segítségnyújtás biztosítására 

(szomatopedagógia szakos gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens 

közreműködésével). A szabad sáv órakeretében végzett, szakember által támogatott gyakorlás 

az egyéni képesség- és készségfejlesztésre is lehetőséget ad. 

Mozgáskorlátozott tanulóknál kiemelt jelentősége van az egészséges életmódra nevelésnek, a 

mozgásállapot megőrzésének és további javításának. Az időtervben feltüntetett szabad sávban 

ezért célszerű mozgásnevelés órákat, foglalkozásokat szervezni. A mozgásnevelés 

sérülésspecifikus módszereket és eszközöket alkalmaz, az akadályozottság korrekciójára és 

kompenzációjára, fejleszti a motoros képességeket, az egészség megőrzésére és egészséges 

életmódra nevel. A komplex rehabilitációs folyamaton belül kiemelten segíti a 

mozgásrehabilitációt.  

A mozgásnevelés órák – adott intézményben a szakképzésben részt vevő mozgáskorlátozott 

tanulók számától, mozgáskárosodásuk típusától függően – egyéni vagy kiscsoportos formában 

szervezhetők. A mozgásnevelés órák, foglalkozások megtartásához megfelelően felszerelt 

tornaszoba, vagy tornaterem szükséges.  

A mozgásnevelés órákat a mozgáskorlátozottság típusának ellátására felkészített szakember 

láthatja el (szomatopedagógia szakos gyógypedagógus, központi idegrendszeri sérülés esetén 

konduktor is). 

 

 

XXIV. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 676 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

9. évfolyam 

heti óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  

évfolyamonként, szabadsáv nélkül 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

12082-16  

Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
  8 

70 

  7 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
  5   6 

12084-16  

Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
8   8   

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70  21 

 

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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménym

odul 

Tantárgyak/témakö

rök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

12082-16  

Gépírás és  

irodai 

alkalmazások 

Gépírás és 

levelezési gyakorlat 
0 288 

70 

0 245 533 

A tízujjas vakírás 

alapgyakorlatai 
  30     30 

Billentyűkezelés   146     146 

Az írástechnika 

megerősítése 
  60     60 

Sebességfokozás   52   25  77 

Szövegfeldolgozáso

k, szöveggyakorlatok 
      25 25 

Irodai gépírás 

gyakorlata 
      20 20 

Levelezési 

alapismeretek a 

titkári munkában 

      20 20 

Levelezési 

alapgyakorlatok a 

titkári munkában 

      45 45 

Levelezés a hivatali 

és üzleti életben 
      65 65 

Komplex 

levélgyakorlatok 
      45 45 

Irodai 

alkalmazások 

gyakorlata 

0 180 0 210 390 

A 

dokumentumszerkes

ztés alapgyakorlatai 

  45     45 
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Dokumentumszerkes

ztés a titkári 

munkában 

  45   40 85 

Táblázatok készítése 

a titkári munkában 
  45   40 85 

Adatbázisok 

készítése a titkári 

munkában 

  45   40 85 

A prezentáció mint 

kommunikációs 

technika 

      45 45 

A weblapkészítés 

alapjai 
      45 45 

12084-16  

Üzleti 

kommunikáció 

és protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
288 0 280 0 568 

Üzleti nyelvi kultúra 80       80 

Üzleti 

kommunikáció 
45   40   85 

Protokoll az irodában 45   30   75 

Digitális 

kommunikáció a 

titkári munkában 

30   30   60 

Nemzetközi 

protokoll 
    45   45 

Munkahelyi, irodai 

kapcsolatok 
44   20   64 

Munkahelyi 

konfliktuskezelés 
44   20   64 

Tárgyalástechnika     45   45 

Marketingkommunik

áció 
    50   50 

Összes éves elméleti/gyakorlati 

óraszám: 
288 468 280 455 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 568 /38,09%  
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Gyakorlati óraszámok/aránya 923 /61,90%  

 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 
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A 

12082-16 azonosító számú 

Gépírás és irodai alkalmazások 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

 tantárgyai, témakörei 
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A 12082-16 azonosító számú Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

 12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

G
ép

ír
ás

 é
s 

le
v
el

ez
és

i 

g
y
ak

o
rl

at
 

Ir
o
d
ai

 a
lk

al
m

az
ás

o
k
 

g
y
ak

o
rl

at
a 

FELADATOK 

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi 

feltételeket, betartja az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket. 

x x 

Munkafeladataihoz kezeli a számítógépet és 

tartozékait, gondoskodik működőképes 

állapotukról. 

x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás 

magas szintű technikájával. 
x x 

Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett hanganyagot 

átír. 
x   

Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott 

dokumentumról másol. 
x   

Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy 

idegen nyelven. 
x   

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő 

programmal. 
x x 

Iratokat, üzleti leveleket készít a hivatali, üzleti élet 

elvárásainak megfelelően. 
x   

Alkalmazza a körlevélkészítés technikáját. x   

Táblázatkezelő programot alkalmaz: kalkulációt, 

kimutatást, diagramot készít, számításokat végez.  
  x 

Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: adatbázist 

hoz létre, adatot tölt fel, egyszerű szűrést végez. 
  x 

Prezentációt készít saját munkája és a szervezeti 

tevékenység bemutatásához. 
  x 
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Levelezést folytat külső partnerekkel, 

munkatársakkal hagyományosan és elektronikusan. 
x   

Információ-feldolgozási tevékenységet folytat: 

keresőprogramot használ információ gyűjtéséhez. 
x x 

Betartja a biztonságos internethasználat szabályait. x x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos irodai munkavégzés követelményei x x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi 

kockázatai 
x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája x   

A számok, írásjelek, speciális karakterek 

írástechnikai és helyesírási szabályai 
x   

A dokumentumok típusai, fajtái  x   

A dokumentumszerkesztés követelményei   x 

A táblázatkészítés műveletei   x 

Az adatbázis készítésének műveletei   x 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és 

nyelvi követelményei 
x   

Egyszerű ügyiratok x   

Szervezetek belső iratai x   

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai x   

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei x   

A munkavállalással kapcsolatos iratok x   

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás 

udvariassági szabályai 
x x 

A világháló veszélyei, a biztonságos 

internethasználat szabályai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) x   

Számítógépes irodai programok alkalmazása x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása x   

Információforrások kezelése (szabályok, 

előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció x   

Precizitás x x 

Monotóniatűrés x   
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 
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18. Gépírás 

és levelezési gyakorlat tantárgy 533 óra 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a 

tízujjas vakírás alapjait – váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához 

kapcsolódó elektronikus írásbeli teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról 

–, amelyek a titkári munkatevékenység leíró jellegű (adat- és szövegbevitelt igénylő) 

munkafeladataiban jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 170 leütés/perc. Törekedni 

kell arra, hogy megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított 

szokások (munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és 

testtartás, fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és 

szemgyakorlatok stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos 

munkavégzésnek hosszú távon is. Cél továbbá, hogy a tanulók ismerjék meg a különböző 

típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait, és ennek 

megfelelően képesek legyenek a hivatali, üzleti élet dokumentumainak elkészítésére. 

Legyenek képesek munkavállalással kapcsolatos iratokat, munkahelyi kapcsolattartó 

dokumentumokat is önállóan fogalmazni, készíteni. Legyenek tisztában a hagyományos 

és elektronikus levelezés illemszabályaival, a biztonságos internethasználat előírásaival.  

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

 

18.3. Témakörök 

18.3.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 30 óra 

Az írógépek és a gépírás története 

Írásversenyek története; versenyeredmények 

A szabályos gépírás bemutatása 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek 

Elvárások a gépírás elsajátítása során 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése  

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 687 

Ujjrend fogalma, kialakítása 

Az alaptartás fogalma, funkciója 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása 

Folyamatos másolás sortartással 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

18.3.2. Billentyűkezelés 146 óra 

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy a 

használt tankönyv által kínált) sorrendben 

Nagybetűk írása; váltóhasználat 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írásgyakorlatai 

Számok, írásjelek használatának írásszabályai 

A folyamatos és biztonságos (hibátlan) írás gyakorlatai az egyes betűk elsődleges 

rögzítéséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, mondatgyakorlatok 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája 

Teljesítményértékelés javaslata: az elért leütésszámhoz viszonyítva 

jeles = 0,00-01%; jó = 0,11-0,2%; közepes = 0,21-0,3%; elégséges = 0,31% -0,4;  

elégtelen 0,41%-tól) 

 

18.3.3. Az írástechnika megerősítése 60 óra 

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

- ujjtechnikai gyakorlatok 

- gyakori betűkapcsolatok 

- gyakori szavak, nyelvi elemek (toldalékok, névutók, igekötők stb.) 

- betűkettőzések, 

- idegen szavak, 

- váltógyakorlatok 

- figyelemösszpontosító gyakorlatok 

Helyesírási gyakorlatok 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata) 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum 

 

18.3.4. Sebességfokozás 77 óra 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 688 

A nyelvi elemek gyakorisági mutatóihoz kapcsolódó gyakorlatok írása 

Nehéz fogások; külső-belső fogásgyakorlatok, nagy ugrások 

Koncentrálást erősítő gyakorlatok 

Rövid és hosszú szavak, szókapcsolatok gyakorlatai 

Írástechnikai nehézséget jelentő szavak, mondatok gyakorlatai 

Állóképesség növelését szolgáló gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, mondatok írása 

Az időtényező szerepe a gépírásban 

Írás időre: az időtartam fokozatos emelésével 

Írás folyamatos diktálás után 

Típushibák jellemzői; hibajavító gyakorlatok 

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése 

 

18.3.5. Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok   25 óra 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

- Különböző nehézségű szövegek 

- Különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló - szövegek 

- Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (10-20 perc) 

- Írásbiztonság erősítése 

- Mozdulat- és szógyakorlatok 

Szöveghosszúság növelése 

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása 

 

18.3.6. Irodai gépírás gyakorlata 20 óra 

Különböző tartalmú szövegek feldolgozása – tartalmi tagolással, lényegkiemeléssel, 

címadással, kulcsszavak keresésével, szövegrészek kiegészítésével, helyesírás 

ellenőrzésével, központozással stb. 

Szövegértő, memóriafejlesztő gyakorlatok 

Szókincsfejlesztés, szóalkotás, szópár, ellentétpár keresése stb.  

Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (20-30 perc) 

Diktálás utáni írás: „kéz alá diktálás” gyakorlása 

Kézírásos, javított, felülírt, módosított szöveg írása 

Korrektúrázás gyakorlata 

Szövegmásolás szerkesztési műveletekkel 

Idegen nyelvű szövegek írása; szerkesztése 
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18.3.7. Levelezési alapismeretek a titkári munkában 20 óra 

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása 

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei; tárgyi feltételei 

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával) 

A hivatali stílus alkalmazása 

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése 

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai 

Egyes iratok (pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának 

jogszabályi követelményei 

18.3.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 45 óra 

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások) 

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.) 

A mindennapi élet egyszerű iratai, pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, 

kötelezvény, meghatalmazás nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében 

Azonosító adatok helyesírása (személyi adatok, azonosító számok, címek, elérhetőségek 

stb. írásmódja) 

Hírközlő iratok, pl. hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó nyelvi, 

tartalmi és formai jellemzői 

Belső, szervezeti iratok, pl. emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél stb.  

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Iratok készítésének gyakorlatai  

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok 

18.3.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 65 óra 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői 

Beadványok, pl. panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem 

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem 

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban 

Iratok a munkaügy köréből, pl. álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, szakmai 

önéletrajz; munkaszerződés; egyéb, a munkaviszony tartalmához (munkavégzés, 

munkáltatói kötelezettség, munkabér, munkahely, juttatások, pihenőidő stb.) kapcsolódó 

iratok tartalmi, nyelvi és formai jellemzői 

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek, pl. hírlevél, 

tájékoztatás, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 

szerződések (adásvételi, szállítási), a teljesítés iratai nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 
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Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai 

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből 

 

18.3.10. Komplex levélgyakorlatok 45 óra 

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és 

belső, szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – alkalmazva 

a szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, adatbázis-kezelés 

dokumentumainak felhasználásával. 

A levélfeladatok készülhetnek: 

- minta után,  

- tömbszövegből,  

- adat és iratszöveg elkülönített megadásával,  

- diktálás után,  

- megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással, 

- feladatutasítások alapján, 

- más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek 

felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis). 

Iratsablon készítése 

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése 

Körlevélkészítés 

 

18.4. A 

képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

kizárólag számítógépterem  

 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység  

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x   

fali billentyűzettáblázat (séma), 

iratformák (pl. egyszerű irat, 

levélforma, jegyzőkönyvi forma 

stb.) 

3. tanári irányítás   x     

4. közös hangos betűzés   x     

5. írás diktálás után x x     
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6. 
feladattal irányított önálló 

tanuló munka 
x       

7. házi feladat x     elektronikus kapcsolat (email) 

8. 

információkeresés 

önállóan (pl. 

jogszabályban, 

interneten) 

x     internetes elérhetőség 

3.9.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete  

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. Információk önálló rendszerezése x       

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x     

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x     

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x     
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3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x     

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.3. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x     

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x     

3.10. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

4. Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 390 óra 

 

4.5. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai alkalmazások gyakorlata megnevezésű tantárgy tanításának célja, hogy a 

tanulók felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az irodai, titkári, 

ügyviteli munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – önállóan és kreatívan 

– tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és 

adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket újszerű körülmények között is. A 

tanulókat fel kell készíteni a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és veszélyeire is. 

 

4.6. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Informatika 

4.7. Témakörök 

4.7.2. A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 45 óra 

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári 

munkatevékenység feladatainak megfelelően 

Mappák létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően –, megnyitása, 

bezárása, áthelyezése, másolása stb. 

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének 

megfelelően –, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, 

átnevezése, törlése, nyomtatása (különböző beállításokkal) stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai a titkári munkafeladatokhoz 

kapcsolódóan 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) a 

titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb. 

 

4.7.3. Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 85 óra 

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló 

dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, termékjellemzők, 

szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírások stb. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 
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- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok szerint, 

- keresett információval történő kiegészítéssel stb. 

 

4.7.4. Táblázatok készítése a titkári munkában 85 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel, másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények alkalmazásával 

(SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM, DARAB, DARAB2, DARABTELI, 

DARABÜRES, HA, KEREKÍTÉS), 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, 

nyilvántartások, jelenléti ívek, eredmény-kimutatás stb. készítése. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok, adatok szerint, 

- információval történő kiegészítéssel stb. 

 

4.7.5. Adatbázisok készítése a titkári munkában 85 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, egyéni 

adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 
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- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

4.7.6. A prezentáció mint kommunikációs technika 45 óra 

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában 

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás) 

Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.) 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai 

Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban 

 

2.3.6. A weblapkészítés alapjai 45 óra 

Honlap-készítési alapfogalmak 

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok 

Bekezdések, felsorolások 

Táblázatok 

Képek használata 

Hivatkozások 

Weblapkészítés gyakorlata 

 

4.8. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

4.9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

4.9.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x     

3. bemutatás   x     

4. 
tanár által irányított közös 

feladatmegoldás 
  x     

5. 
utasítással irányított 

feladatmegoldás  
x       

6. önálló munka x       

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

 

  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 696 

2.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. Csoportos versenyjáték   x     

4. Szolgáltatási tevékenységek körében 

4.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

4.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

4.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

2.7. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel. 
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A 

12084-16 azonosító számú 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 699 

A 12084-16 azonosító számú Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

K
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 a
 

ti
tk

ár
i 

m
u
n
k
áb

an
 

FELADATOK 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a 

nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására. 
x 

Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra szabályait. x 

Tisztában van a beszédet kísérő közlésformák jelentőségével. x 

Ismeri a testbeszéd különböző szituációkban betöltött szerepét. x 

Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket. x 

Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét. x 

Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat. x 

Ismeri a hivatali, üzleti protokoll alapvető előírásait, a hétköznapi 

viselkedéstől eltérő követelményeit. 
x 

Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi 

protokoll előírásait. 
x 

Alkalmazza az etikett és protokoll szabályait a hivatali, üzleti életben. x 

Ismeri a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a 

vezető és beosztott közötti munkamegosztásból eredő alá-

fölérendeltségi viszonyokat és a kapcsolatukat meghatározó magatartási 

szabályokat. 

x 

Közreműködik a szervezet piackutatási és marketingtevékenységében. x 

Részt vesz a szervezet tárgyalási rendezvényein. x 

Felhasználói szinten használja az internetes keresőprogramokat, 

navigációs programokat. 
x 
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Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja 

a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat. 
x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

Az üzleti kommunikáció fogalma, fajtái, célja x 

A kapcsolattartás formái (közvetlen, közvetett, online) x 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei x 

Kommunikációs szűrők és működésük x 

Marketingkommunikáció x 

Az üzleti tárgyalás alapszabályai x 

Tárgyalási technikák x 

Közéleti megnyilvánulási formák x 

Társalgási stílus x 

Kérdezés- és érvelési technikák a hivatali, üzleti életben x 

Interkulturális kommunikáció; eltérő kultúrákból adódó 

különbségek 
x 

Üzleti nyelvi kultúra x 

Digitális kultúra elemeinek használata, netes navigáció használata, 

információs szupersztráda 
x 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei x 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja x 

A munkahelyi viselkedés alapelemei (szerep, szerepelvárások, 

szerepfelfogás, megfelelés, társas befolyásolás, azonosulás) 
x 

A titkári munkakör etikai szabályai (etikai kódex) x 

A hivatali, üzleti magatartás és protokoll előírásai x 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai (vezető, munkatársak, 

ügyfelek, vendégek stb.) 
x 

Munkahelyi csoportok és jellemzőik; csoportkommunikáció x 

Stressz- és konfliktuskezelés az irodában x 

A nemzetközi protokoll sajátosságai x 

Rangsorolás, ültetési szabályok x 

Az öltözködés és megjelenés illemszabályai az üzleti, hivatali 

életben 
x 

A vendéglátás protokollszabályai x 

A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, illemszabályai x 
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Ügyfél-elégedettségi mérés technikái x 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázata x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x 

Köznyelvi és szakmai verbalitás x 

Elvárásoknak való megfelelés x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

Adekvát metakommunikációs készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Nyitott hozzáállás x 

Lényegfelismerés (lényeglátás x 

Áttekintő képesség x 

 

 

3. Kommunikáció a titkári munkában tantárgy  568 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kommunikáció a titkári munkában tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló 

elsajátítsa és az irodai, titkári munkatevékenységében alkalmazni tudja a kapcsolattartás 

különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát. Kapcsolataiban a 

tudatosság vezérelje, képes legyen irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen 

igényes az üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában; a szituációnak megfelelően 

legyen képes alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb 

viselkedési szabályokhoz. Cél továbbá, hogy alkalmazkodjon a munkahelyi 

környezethez, aktívan vegyen részt a csoportmunkában, megfelelően kezelje a 

környezetében kialakuló konfliktusokat, munkahelyi stresszt. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan, Informatika 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 80 óra 
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A kultúra fogalma, tartalmi elemei, változékonysága 

A kultúra és a nyelv összefüggései  

Nyelvi norma, nyelvszokás, a társadalmi érintkezés nyelvhasználata 

Nyelvhelyesség, nyelvi változások, nyelvfejlődés, nyelvromlás 

Nyelvi kultúra fogalma és elemei – különös tekintettel az üzleti élet írásbeli 

nyelvhasználatára 

- Helytelen szóhasználat: képzavar, terjeszkedő kifejezések; hasonló hangzású szavak 

tévesztése, felesleges töltelékszavak, jelzők használata, helytelen visszautalás, 

elcsépelt szavak, névelő használata stb.; szóhasználati vétségek (sorszám-tőszám, 

igekötők, idegen szavak, divatszavak) 

- Toldalékhasználat (ikes igék, -nál, -nél, -suk, -sük, -zik, -lik stb.); túlzott fokozás, 

toldalék és/vagy névutóhasználat 

- Egyeztetési hibák; mondatszerkesztési hibák 

- Szókapcsolatok, kifejezések; szólások, közmondások használata 

- Helyes beszéd technikája, beszédkultúra; beszédhibák (hangképzés, kiejtés, hadarás, 

dadogás, afázia stb.); kulturálatlan beszéd: trágárság, beszéd evés közben, rágózás 

beszéd közben; lámpaláz leküzdése 

- Helyesírás: rövid-hosszú magán- és mássalhangzók írása - különírás, egybeírás - kis- 

és nagybetűk írásszabálya - tulajdonnevek írásmódja - elválasztás szabályai - 

írásjelhasználat - rövidítések, mozaikszók írásszabályai - számok, keltezés, címzés 

- Az e-helyesírás; digitális nyelvhelyesség- és helyesírás-javítási módszerek; szótárak, 

helyesírás-ellenőrző használata 

Az üzleti, hivatali élet közlésformái 

Nonverbális üzenetek hatása az üzleti életben: státusz, dominancia, tárgyilagosság, 

figyelemfelhívás, befolyásolás, megtévesztés, bizalmasság, bizalom, tisztelet, 

magabiztosság-bizonytalanság, távolságtartás kifejezése stb. 

Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, beszámoló, hozzászólás, 

felszólalás, vita, tárgyalás, alkalmi beszéd 

A társalgási és a hivatalos stílus 

Kommunikációs taktikák a nyelvhasználatban: hozzáértés látszata, mellébeszélés, 

félreérthető közlemények, áthárítás stb. 

Nyelvhasználati hibák a kommunikációban: szakzsargon, idegen szavak, mesterkélt 

kifejezések, nyelvi szleng, körmondatok alkalmazása, hibás kérdésfelvetés, 

beszédképzés, előadás-technika, hangnem, stílus, nyelvi igénytelenség stb. 

E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat: közösségi portálok, blogok, fórumok, internet, 

e-mail, webes megjelenés, sms-mms alkalmazása 

A hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeinek elemzése, értelmezése 

 

3.3.2. Üzleti kommunikáció 85 óra 
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Az üzleti kommunikáció fogalma, formái 

- tömegkommunikáció (pl. reklám) 

- csoportkommunikáció (pl. kiállítás, vevőtalálkozó, termékbemutató) 

- személyes kommunikáció (pl. tárgyalás, egyeztetés, vevőtájékoztatás) 

A kommunikáció elemei és folyamata az üzleti környezetben 

Az üzleti kommunikáció mikrotényezői: munkavállalók, szállítók, közvetítők, vevők, 

versenytársak, hatóságok, egyéb szervezetek stb. – és hatásuk a kommunikációra 

Az üzleti kommunikáció makrotényezői: demográfiai, gazdasági, pénzügyi, jogi, 

politikai, természeti, technikai-technológiai, társadalmi-kulturális – és hatásuk a 

kommunikációra  

A sikeres üzleti kommunikáció alaptényező 

Az üzleti kommunikáció csatornái 

A tudatos és hatékony kommunikáció feltételei 

A kommunikációs szűrők működése, befolyásolása 

Információ az üzleti életben; az információ fogalma, jellemzői 

Az információszerzés, -feldolgozás, -továbbítás (küldés) folyamata 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei 

Szervezetek közötti kommunikáció 

Kapcsolatfelvétel módjai; a kapcsolat kezelése az üzleti életben 

Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben 

 

3.3.3. Protokoll az irodában 75 óra 

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei 

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, 

megszólítás, társalgás 

Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja 

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, 

rangsorolás, ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció  

Titkári kapcsolatok protokollja 

 

3.3.4. Digitális kommunikáció az irodában 60 óra 

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei 

Az internet; netes fogalmak és kifejezések  

Az internethasználat biztonsági elemei 

Az internet veszélyei; biztonsági elemei; a biztonságos és hatékony 
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internethasználat szabályai 

Nyelvi változások a digitális kommunikációban – és kezelésük 

Netes navigáció használata; információs szupersztráda  

A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, 

képi, hangalapú  

A kommunikáció és az információszerzés okostelefonok alkalmazásával 

A webkeresők használata  

Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása 

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása 

Social web (közösségi oldalak) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban 

E-ügyintézés fogalma, feltételei 

E-közigazgatás szintjei:  

- információközlés (pl. online információközlés)  

- egyirányú kommunikáció (pl. űrlap elektronikus úton való elküldése)  

- kétirányú interaktivitás (pl. ügyfélkapu)  

- interakció (pl. elektronikus számlázás) 

Online reklámok: banner (reklámcsík, szalaghirdetés), szöveges linkek, beférkőző 

reklámok; egyéb online reklámfajták 

 

3.3.5. Nemzetközi protokoll 45 óra 

Nemzetközi üzleti színterek, események 

Nemzetközi kulturális különbségek 

Kulturális szokások 

Interkulturális érzékenység 

Nyelvi különbségek; ezek áthidalása 

Nemzetközi delegáció fogadása 

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél 

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken 

Protokoll a diplomáciában 

Nemzetközi üzleti etika 

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban 

 

3.3.6. Munkahelyi, irodai kapcsolatok 64 óra 

A munkahelyi szervezet fogalma, jellemzői 

Szervezeti formák 

Munkahelyi elvárások: vezetés, beosztottak részéről 

Munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei 
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A munkahelyi kommunikáció síkjai 

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, 

internalizáció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, szerepfelfogás, szerepmegfelelés) 

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak ügyfelek, partnerek, 

hatóság stb. 

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk 

következményei 

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok 

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba 

A csapatmunka, team-munka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, 

megfelelések, tudásmegosztás, felelősség stb. a team-munka során 

 

3.3.7. Munkahelyi konfliktuskezelés 64 óra 

A konfliktus fogalma, tartalma (pénz, anyagiak megszerzése, hatalom, befolyás, tulajdon, 

birtoklás, presztízs, érvényesülés, büszkeség stb.) 

A konfliktusok szintjei (belső, személyes; személyközi; csoportok, szervezetek közötti) 

A konfliktusszintek jellemzői 

Konfliktustípusok (valódi, ál, áttételes, téves, hamis, lappangó) 

A konfliktusok kialakulásához vezető okok (tárgyi-környezeti okok, személyi okok, 

viszonykonfliktusok) 

A jó és rossz konfliktus jellemzői; funkciójuk 

A vita jellemzői, fajtái, szakaszai 

Munkahelyi konfliktus kezelése: 

- konfliktus kerülése, érzékelése, figyelmen kívül hagyása 

- konfliktus feloldásának módjai: kompromisszum, konszenzus 

A mediátor szerepe a konfliktus kezelésében 

Munkahelyi stressz fogalma, kialakulásának okai, szintjei, következményei 

A munkahelyi stressz feloldásának egyéni és szervezeti szintű lehetőségei 

 

3.3.8. Tárgyalástechnika 45 óra 

A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái 

A tárgyalások típusai 

A tárgyalás előfeltételei 

A tárgyalás személyi feltételei 

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői 

A tárgyalás folyamata; előkészületei 

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 708 

A tárgyalást segítő kérdezéstechnika 

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán 

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán 

Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség (leleplezés) 

és megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek 

A tárgyalás lezárása, utógondozása 

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői 

Tárgyalási protokoll 

 

3.3.9. Marketingkommunikáció 50 óra 

A marketingkommunikáció fogalma, területei 

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök) 

A promóció fogalma, céljai, eszközei 

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei 

Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban 

Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók 

A vásárló könyve kommunikációs hatása 

PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a 

marketingkommunikációban 

Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái 

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi 

eszközök: logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk stb.) 

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban 

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

taniroda 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x  x   
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2. megbeszélés   x  x   

3. szemléltetés   x  x projektor, kivetítő 

4. vita   x     

5. kiselőadás   x     

6. helyzetgyakorlat   x     

7. szerepjáték   x     

8. prezentáció x x   
számítógép, projektor, 

kivetítő 

9. beszámoló x x     

10. projektmunka   x     
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3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete  

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x      

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x  x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x       

3.2. Esemény helyszíni értékelése szóban x x     
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felkészülés után 

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

4..4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     
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5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x     

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
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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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

9. évfolyamot követően 70 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 

12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

Gépírás és levelezési gyakorlat 

A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 

Billentyűkezelés 

Az írástechnika megerősítése 

Sebességfokozás 

Irodai alkalmazások gyakorlata 

A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 

Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 

Táblázatok készítése a titkári munkában 

Adatbázisok készítése a titkári munkában 

12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári munkában 

Üzleti nyelvi kultúra 

Üzleti kommunikáció 

Protokoll az irodában 

Digitális kommunikáció a titkári munkában 

Munkahelyi, irodai kapcsolatok 

Munkahelyi konfliktuskezelés 

 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modul 

Gépírás és levelezés gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók – adatbeviteli tevékenység végzésekor – hatékonyan alkalmazzák a tízujjas 

vakírás technikáját. 

Gépírási tevékenységükhöz önállóan készítsék elő a szükséges tárgyi eszközöket, a 

szakmai vezető jóváhagyásával alakítsák ki a képernyős munkavégzéshez szükséges 

optimális körülményeket. 

Szorosan kapcsolódva az informatikai ismeretekhez, alkalmazzák gépírástudásukat a 
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titkári munkatevékenységhez kapcsolódó dokumentumok készítésekor. 

Végezzenek adatbeviteli és szövegszerkesztési feladatokat, ügyeljenek a hibátlan, 

esztétikus munkavégzésre. 

 

  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 715 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 

Kezeljék biztosan az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, 

tartsák be a biztonsági előírásokat. 

Törekedjenek arra, hogy a szakmai vezető által delegált szövegszerkesztési feladatokat 

hibátlanul, esztétikusan, a vezető utasításainak és a munkahelyi elvárások szerint 

készítsék el. 

Közreműködésükkel segítsék elő a munkahelyen adódó írásbeli feladatok végzését, 

egyszerűbb nyomtatványok kitöltését. 

A tanulók a számítógépes adatbeviteli munkatevékenységek között önállóan és 

kreatívan tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő 

program által nyújtott lehetőségeket.  

Legyenek figyelemmel a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és biztonsági elemeire is. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (130 leütés/perc) – az 9. évfolyam végén 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári munkában tantárgy keretében 

Munkahelyi kapcsolataikban, telefonos kommunikációjukban kamatoztassák a 

verbális kommunikáció nyelvi, nyelvhelyességi ismereteit. 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjuk során fokozottan ügyeljenek a nyelvhelyességi 

és nyelvhasználati szabályok betartására. 

Elemezzék és értelmezzék helyesen, a szakmai szövegkörnyezet figyelembe vételével 

a hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeit. 

Munkájuk során alkalmazkodjanak a kialakult munkahelyi szokásokhoz és tartsák be 

az előírásokat a munka- és időszervezésre, a dokumentumok kezelésére, 

információfeldolgozásra vonatkozóan, valamint az ügyfelekkel, munkatársakkal és 

vezetőkkel való kapcsolattartásban. 

 

Fejlesztendő készségek: 

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 716 

Köznyelvi és szakmai verbalitás 

Elvárásoknak való megfelelés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.84. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

31 346 02 

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ 

részszakképesítés 

 

szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban korlátozott (st) számára 

 

az 54 346 03 Irodai titkár szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

IV. A szakképzés jogi háttere 
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A speciális kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02  

A részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: nincs 

Szakmai előképzettség: nincs 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 
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A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl a felsorolt tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Az Üzleti kommunikáció és protokoll modul oktatásához javasolt 

helyiség: taniroda.  

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:  

A gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező - 

számítógépre van szükség. 

 

 

XXV. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

 

Tanulásban akadályozottak 

 

7. A tanulásban akadályozottság fogalma, jellemzői 

 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az idegrendszer 

biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

 

A tanulási akadályozottság az esetek nagy részében az iskolába lépés évében realizálódik. Ám 

egyes gyermekeknél már az óvodás korban is felmerülhet a gyanú az sikertelen iskolai 
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előmenetelre. 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a 

gyermeket egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar 

következik be, amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. 

Az érintett tanulóknál előfordulhatnak problémák a következő területeken: 

- észlelés (egyensúly észlelés, nehézségi erő észlelés, taktilis-kinesztetikus észlelés, 

auditív észlelés, vizuális észlelés, amnesztikus funkciók) 

- kivitelezés-végrehajtás (izomtónuszavar, nagymozgások, finommozgások, mimika) 

- szociális-emocionális terület:  

  a késztetések területén (apátia, passzivitás, túlérzékenység, hiperaktivitás), 

 az általános pszichés állapotban (levertség, féktelenség, szorongás),  

 a motiváció alakulásában (motiválatlanság, megközelíthetetlenség), 

 a munkavégzésben (gyors kifáradás, vontatott tempó, impulzivitás), 

 az önirányításban (rövid zárlati cselekvések, labilitás, rigiditás),  

 az önértékelésben (kisebbségi érzés, hiányos énkép, túlzott elbizakodottság, 

egocentrizmus)  

 és a szociális beilleszkedésben (elszigeteltség, kapcsolatteremtési nehézségek, túlzott 

alkalmazkodás, belátás hiánya, agresszivitás). 

 (Englbrecht - Weigert, 1996, 33-38. ) 

 

A tanulási akadályozottak körét tehát az enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, 

illetve az iskolában tanulási problémákkal küzdő gyermekek alkotják. 

„A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A folyamatosan ható, kiváltó 

okok feltárásával, ezek kedvező irányú befolyásolásával, a tanulási akadályozottság 

részben megelőzhető, részben súlyosságának mértékében csökkenthető.” (Mesterházi 

Zsuzsa) 

 Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a 

tanulási akadályozottság további romlását. Ha azonban nem kapnak elég segítséget, akkor 

kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük 

(motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és 

figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási 

környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek 

következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, 

ezért az oktatás során még ekkor is nagy figyelmet kell fordítani rájuk. A problémák az 

érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a szocio-emocionális területeken, 

valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve sikerül 

munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a hívei szerint a 
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„mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor 

jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére 

fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül. 

 

8. A szegregált és integrált szervezeti formák  

 

Szegregált intézményekben tanulnak tanulásban akadályozott diákok. Amely gyógypedagógiai 

intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, gyógypedagógusok dolgoznak, valamint 

speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban akadályozott 

fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős tevékenységekben. A 

tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének esetében az integráció 

feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű 

kortárscsoporton belül kapják meg. Tanulási akadályozottság esetén több területet érintő, tartós, 

súlyos problémáról van szó, mely megfelelő szakmai segítség nélkül a többségi iskolákban 

nagyon megnehezíti az érintett gyermek és pedagógus életét is. A probléma gyökere nem 

kifejezetten a gyermekben van, hanem a többségi iskola és a sajátos igényű tanuló 

találkozásában.  

Hazánkban is egyre nagyobb teret hódít meg az integrált/inkluzív oktatás, nevelés, melynek 

elengedhetetlen feltétele a gyógypedagógiai segítségnyújtás és a megfelelően strukturált 

környezet. 

 

Inklúzió mint optimalizált, kibõvített integráció is jelen van a mai oktatási rendszerünkben. Az 

inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerû átalakulását jelenti. Ebbe a folyamatba az 

összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. Nem zavaró elemként, hanem új 

kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális gondoskodás jár valamennyi tanulónak, 

legyen bármiben akadályozott vagy nem. Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több 

mint gyógypedagógia, és több, mint az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív 

oktatásban kiemelt szerepet kap a differenciált oktatás. 

 

8.1.Az integráció/inklúzió feltételei  

 

„A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai integrációjának az a célja, hogy 

ezek a gyermekek a pedagógiai többletszolgáltatásokat ne kortárscsoportjaiktól 

elkülönülten, hanem velük együtt kapják meg, kiegészítve a pedagógiai ráhatások körét 

a szocializáció abból fakadó elemeivel, hogy a gyermekek heterogén csoportokban 

tanulnak.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák Márta Módszertani intézményi 
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útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó iskolák számára 2005.) 

 

 

7. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai boldogulását 

segítő tárgyi feltételek.  

- Az iskolának rendelkeznie kell megfelelő intézményi dokumentumokkal      (alapító 

okirat, pedagógiai program, nevelési program, helyi tanterv) Ki kell dolgoznia egy 

egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos tananyagot közvetítő tantervet, eltérés 

mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni képességekhez illeszkedő követelmények 

szintjén jelentkezhet. 

- A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.  

- Ajánlott a tanterem berendezésénél figyelembe venni a strukturált tanítási környezet 

kialakítását (mobilizálható padok, tanulói boxok, pihenősarok, IKt-s eszközök, 

kézikönyvtár), többféle kisebb tér létrehozása az osztálytermen belül, például 

kiscsoportos munkához, illetve célszerű az egyéni tanuláshoz különálló asztalokat 

elhelyezni.  

- A befogadó intézményeknek lehetővé kell tenniük a megfelelő fejlesztést biztosító 

többletszolgáltatások elérését. 

  

8. Szubjektív tényezők  

- A befogadó nevelőtestület, pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, 

kreativitása, elkötelezettsége valamint a sérülésről szóló ismeretei.  

- A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

- A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

- A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a sérült gyermeket olyannak fogadják el 

amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a sérült gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

- Teamban dolgozó szakemberek együttműködése, partneri kapcsolatai 

 

8.2.Az integráció formái lehetnek: 

 

- Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az iskola 
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épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, csoportokban 

tanulnak.  

- Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, a 

tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

- Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály órarendjét 

tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. készségórák, 

bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és rendszeres, az együtt 

eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció legmagasabb szintje, 

amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban akadályozott gyermek a 

tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Megfigyelhető, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, amely 

jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, több ismerethez 

hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható náluk. A tanulók 

személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az önbizalmuk. Hosszabb 

távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a tanulóknak, akik integrált 

környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak 

ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

3. A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

- az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, 

- az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

- az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

- az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

- a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

- az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

- lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - egész 

viszonyának bemutatása, 

- a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat 

hangsúlyosan kell kezelni. 

 

4. Módszertani javaslatok 

 

4.1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás hatékonyan 

fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív tanulás minden 

tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban és hosszabb időre 

megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az ismeretszintjének megfelelőbb 

információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig magasabb, mint az övé. 

Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás mennyiségét és 
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intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait (házirendet) az egész osztály 

közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható helyen legyen elhelyezve az 

osztályteremben. 

 

4.2. Projekt módszer: közösen végzett tevékenységek köre. A központban egy gyakorlati 

jellegű probléma áll, melyet a tanárok és tanulók együtt dolgoznak fel több szempont szerint 

elemezve, komplex módon. A módszer legfontosabb értéke a munkafolyamat. Mindenki saját 

képességei, lehetőségei, tapasztalatai alapján végzi el a feladatot. A munkafolyamat eredménye 

a produktum. 

 

 

 4.3. Komplex Instrukciós Program (KIP) 

 

- Az osztályon belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában 

felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. 

- A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális 

instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az 

együttműködési normákra történő felkészítésére. 

- Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt 

megbúvó képességek kibontakoztatása. 

- A fentieken kívül módszer másik fontos célja a tanárok szakmai hozzáértésének 

fejlesztése a csoportmunka-szervezés során. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk, 

hogy az új módszerben mi a szerepük az osztálymunka alatt, ezért a módszer 

bevezetése, elsajátítása során szükség van munkájuk folyamatos, szakértői 

ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre. 

"Azok a tanulók, akik a közösségből társadalmi okok miatt kirekesztődnek, vagy 

azok, akiknek tanulásában lemaradás tapasztalható, gyakran vonakodnak részt venni 

a közös munkában, emiatt azonban kevesebbet tanulnak, mint azok, akik 

aktívabbak. Az osztályrangsor élén elhelyezkedő tanulók nagyobb befolyást 

gyakorolnak a csoport döntéshozatalára, gyakrabban kérik őket segítségadásra, és 

több alkalom jut véleményük kifejtésére, mint a rangsor alján elhelyezkedőknek. Az 

utóbbiak véleményét általában figyelmen kívül hagyják (ez a megnyilvánulás a 

státusprobléma jelensége). A Komplex instrukciós programban a tanár célja az, 

hogy minden diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú 

munkavégzésre, tudatosítja, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely 

alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre." (Cohen, 

E. G.: Designing Groupwork. Teacher College Press, New York, 1994.) 

  

A módszer elvei 
25. Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, ez minden esetben nyitott végű, 
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több megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatokat 

jelent. 

26. A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját és a 

csoport teljesítményéért, illetve a csoport felelősségét az egyén teljesítményéért. 

27. A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül történik. A 

közös munkában az alábbi együttműködési normák betartása valósul meg: „Jogod van 

a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád.” 

„Segíts másoknak, de ne végezd el helyette a munkát.” 

„Mindig fejezd be a feladatod.” 

„Munkád végeztével rakj rendet magad után.” 

„Teljesítsd a csoportban kijelölt szereped.” 

A fenti normák kifüggesztve láthatók az osztály falán, és minden alkalommal 

emlékeztetik a tanulókat a csoportmunka lényegére, alapelveire. A normák együttes 

alkalmazása lehetővé teszi a tanulók számára egymás viselkedésének ellenőrzését. 

A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut, ezek az egymást követő 

csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak. Ez a szerepváltás segíti elő a 

képességek sokoldalú fejlesztését, a státusprobléma kezelését. A szerep mindig a 

feladat típusától és a csoport létszámától függ. Az ideális csoportlétszám 3-5 fő. A 

foglalkozások során az alábbi tanulói szerepek alkalmazása a leggyakoribb: 

kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős. A szerepek száma függ a 

csoportlétszámtól. Esetenként egy tanulónak lehet több szerepe is, illetve a fentieken 

kívül más szerepek is előfordulhatnak (pl. időfelelős, konfliktuskezelő stb). A 

szerepek rotációja alapkövetelmény. A szerepeken keresztül mindenkinek meg kell 

tanulnia a munka irányítását, a beszámolást, a helyes, zökkenő- és balesetmentes 

munkavégzést, végeztetést. 

28. A csoporton belül kialakult hierarchia, rangsor kezelése az eltérő, sokféle képesség 

mozgósítására alkalmas feladatokon keresztül megváltoztatható. A pedagógus feladata 

annak tudatosítása, hogy nincs olyan tanuló, aki minden képességben kiváló, de 

mindenki számára van olyan feladat, melyet maradéktalanul meg tud oldani, valamint 

egyedül senki nem olyan tájékozott, mint a csoport együttesen. Az együttműködési 

normák és a tanulói szerepek kialakításának már az iskolába kerülés pillanatától kezdve 

fontos célja annak biztosítása, hogy a diákok mind jobban megértsék a velük szemben 

támasztott elvárásokat, és a felső tagozatot elérve képesek legyenek direkt tanári 

irányítás nélkül is dolgozni. 

29. A tanár szerepe szintén változik. A hagyományos csoportmunkánál a tanár hajlamos a 

direkt beavatkozásra, irányításra. Ennél a módszernél a beavatkozás szükségtelen. Az 

együttműködési normán keresztül a tanár hatalmát átruházza a tanulókra. A rendszer 

megfelelő működése esetén a tanár feladatainak egy részét maguk a diákok végzik el. 

A tanulók csak végső esetben fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz lehetőségük nyílik 

a feladat megbeszélésére egymás között. A csoportban a tanulónak a korábbitól eltérő 
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szerepek jutnak: kérdez, előad, beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb. A 

szerepek az egymást követő csoportmunkák során cserélődnek. Ez elősegíti a 

csoporttagok közötti együttműködést, a szerepek elsajátítását, a mások iránti tisztelet 

kialakulását. 

30. A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal. Reagálása attól függ, hogy a 

csoport milyen úton hajtja végre a feladatot, és a meglévő státuszprobléma milyen 

jellegű beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és differenciált 

feladatokat és módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a 

tanulókat. Az egyéni feladatot pedig úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége 

legyen a csoportfeladat eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a 

közös csoportfeladat végrehajtása megfelelő színvonalú legyen az egyéni továbbhaladás 

érdekében. Az elvek betartása tudatos, logikus munkaszervezést kíván. 

31. A Komplex instrukciós programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka 

magja, de alkalmazása nem kizárólagos. A csoporttevékenység beépül a tananyagba. A 

tanárok a módszert akkor alkalmazzák, amikor a cél a konceptuális tanulás, a magasabb 

rendű gondolkodás és a tartalom mély megértése. Továbbra is módszereink közé 

tartozik az ismeretek tényszerű közlése, a frontális osztálytanítás. A Komplex 

instrukciós program alkalmazására lehetőség van többek között egy anyagrész 

összefoglalásánál, egy új tananyagrész előkészítésénél, de új ismeret szerzésére és 

feldolgozására is alkalmat adhat. Ezt a módszert a tanítási órák körülbelül egyötödében 

alkalmazzuk. 

32. A csoportmunka elemei a csoport-feladatlapok, a háttér információt nyújtó adatlapok, 

az egyéni feladatlapok, illetve a munkához szükséges eszközök, anyagok. Bár az órai 

munka legfontosabb része a csoportfeladat, a munka minden esetben egyéni 

feladatmegoldással zárul. 

 

5. Oktatásszervezési eljárások, pedagógiai többletszolgáltatások 

 

5.1. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és többségi 

társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a diákok és a tanárok 

pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A tudásszint szerinti csoportosítás a 

tanulásban akadályozott tanulók marginalizációjához vezethet. 

 

5.2. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően különböznek 

egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt tesznek felelőssé a 

gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: életkor, intelligencia, 

nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több sajátosság együttes hatását kell 

feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem tudjuk. Mégis a következő sajátosságait 

érdemes a tanulóknak megismerni a differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges 

előzetes, megalapozó tudás; aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

együttműködési képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell 

vennünk annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 
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biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

- Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a tanulásban 

akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat megismétlése a nekik 

megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, példa bemutatása, analógiák 

kihasználása, mintaadás stb. 

- Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

- Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási lehetőség 

biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

- Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, párban, 

kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár rugalmas tanuló 

csoportokban. 

- Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások auditív 

vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja is. Érdemes 

tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak megfelelően alakítani az 

ismeretközvetítést.  

- Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos célok 

kitűzése.  

- Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az oktatást, 

akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas minősítés) 

nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a leíró, szöveges 

értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a konkrét teljesítményre 

vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. Tartalmában komplex, mind pozitív, 

mind negatív elemek megjelennek. A fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és 

a perspektíva következő fokát jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét 

javaslatokat fogalmaz meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5.3. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből álló 

tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány pedagógus 

biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. Különösen a tanulásban 

akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük az érzést, hogy tartoznak 

valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint 

szervezett oktatás megvalósítását.  

5.4 Fejlesztő helyiség kialakítása „Érdemes kialakítani egy fejlesztő helyiséget az iskolában, 

ahol a szükséges egyéni fejlesztéseket lehet folytatni. Ez a szoba nem pusztán egy pici fejlesztő 
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szoba, hanem a folyamatosan gyarapodó fejlesztő eszközök, szakirodalom gyűjtőhelye is 

legyen. Érdemes a könyvtárakhoz hasonlóan egy kölcsönző rendszert működtetni, így lehetővé 

válik a szakmai anyagok terítése a kollégák között.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák 

Márta Módszertani intézményi útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó 

iskolák számára 2005.) 

5.5. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az adott 

tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes oktatóprogramok 

segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás megszerettetésében. A 

multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb 

távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az 

elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek meg. 

 

XXVI. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

Előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 36 

hét 

9. évfolyam 

heti óraszám 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
0 2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 35 1260+70 36 1260 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  

évfolyamonként, szabadsáv nélkül 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

12082-16  

Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
  8 

70 

  7 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
  5   6 

12084-16  

Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
8   8   

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70  21 

 

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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménym

odul 

Tantárgyak/témakö

rök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

12082-16  

Gépírás és  

irodai 

alkalmazások 

Gépírás és 

levelezési gyakorlat 
0 288 

70 

0 245 533 

A tízujjas vakírás 

alapgyakorlatai 
  30     30 

Billentyűkezelés   146     146 

Az írástechnika 

megerősítése 
  60     60 

Sebességfokozás   52   25  77 

Szövegfeldolgozáso

k, szöveggyakorlatok 
      25 25 

Irodai gépírás 

gyakorlata 
      20 20 

Levelezési 

alapismeretek a 

titkári munkában 

      20 20 

Levelezési 

alapgyakorlatok a 

titkári munkában 

      45 45 

Levelezés a hivatali 

és üzleti életben 
      65 65 

Komplex 

levélgyakorlatok 
      45 45 

Irodai 

alkalmazások 

gyakorlata 

0 180 0 210 390 

A 

dokumentumszerkes

ztés alapgyakorlatai 

  45     45 
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Dokumentumszerkes

ztés a titkári 

munkában 

  45   40 85 

Táblázatok készítése 

a titkári munkában 
  45   40 85 

Adatbázisok 

készítése a titkári 

munkában 

  45   40 85 

A prezentáció mint 

kommunikációs 

technika 

      45 45 

A weblapkészítés 

alapjai 
      45 45 

12084-16  

Üzleti 

kommunikáció 

és protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
288 0 280 0 568 

Üzleti nyelvi kultúra 80       80 

Üzleti 

kommunikáció 
45   40   85 

Protokoll az irodában 45   30   75 

Digitális 

kommunikáció a 

titkári munkában 

30   30   60 

Nemzetközi 

protokoll 
    45   45 

Munkahelyi, irodai 

kapcsolatok 
44   20   64 

Munkahelyi 

konfliktuskezelés 
44   20   64 

Tárgyalástechnika     45   45 

Marketingkommunik

áció 
    50   50 

Összes éves elméleti/gyakorlati 

óraszám: 
288 468 280 455 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 568 /38,09%  
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Gyakorlati óraszámok/aránya 923 /61,90%  

 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 
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A 

12082-16 azonosító számú 

Gépírás és irodai alkalmazások 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

 tantárgyai, témakörei 
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A 12082-16 azonosító számú Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

 12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

G
ép

ír
ás

 é
s 

le
v
el

ez
és

i 

g
y
ak

o
rl

at
 

Ir
o
d
ai

 a
lk

al
m

az
ás

o
k
 

g
y
ak

o
rl

at
a 

FELADATOK 

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi 

feltételeket, betartja az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket. 

x x 

Munkafeladataihoz kezeli a számítógépet és 

tartozékait, gondoskodik működőképes 

állapotukról. 

x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás 

magas szintű technikájával. 
x x 

Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett hanganyagot 

átír. 
x   

Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott 

dokumentumról másol. 
x   

Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy 

idegen nyelven. 
x   

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő 

programmal. 
x x 

Iratokat, üzleti leveleket készít a hivatali, üzleti élet 

elvárásainak megfelelően. 
x   

Alkalmazza a körlevélkészítés technikáját. x   

Táblázatkezelő programot alkalmaz: kalkulációt, 

kimutatást, diagramot készít, számításokat végez.  
  x 

Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: adatbázist 

hoz létre, adatot tölt fel, egyszerű szűrést végez. 
  x 

Prezentációt készít saját munkája és a szervezeti 

tevékenység bemutatásához. 
  x 
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Levelezést folytat külső partnerekkel, 

munkatársakkal hagyományosan és elektronikusan. 
x   

Információ-feldolgozási tevékenységet folytat: 

keresőprogramot használ információ gyűjtéséhez. 
x x 

Betartja a biztonságos internethasználat szabályait. x x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos irodai munkavégzés követelményei x x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi 

kockázatai 
x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája x   

A számok, írásjelek, speciális karakterek 

írástechnikai és helyesírási szabályai 
x   

A dokumentumok típusai, fajtái  x   

A dokumentumszerkesztés követelményei   x 

A táblázatkészítés műveletei   x 

Az adatbázis készítésének műveletei   x 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és 

nyelvi követelményei 
x   

Egyszerű ügyiratok x   

Szervezetek belső iratai x   

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai x   

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei x   

A munkavállalással kapcsolatos iratok x   

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás 

udvariassági szabályai 
x x 

A világháló veszélyei, a biztonságos 

internethasználat szabályai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) x   

Számítógépes irodai programok alkalmazása x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása x   

Információforrások kezelése (szabályok, 

előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció x   

Precizitás x x 

Monotóniatűrés x   
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 
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19. Gépírás 

és levelezési gyakorlat tantárgy 533 óra 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a 

tízujjas vakírás alapjait – váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához 

kapcsolódó elektronikus írásbeli teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról 

–, amelyek a titkári munkatevékenység leíró jellegű (adat- és szövegbevitelt igénylő) 

munkafeladataiban jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 170 leütés/perc. Törekedni 

kell arra, hogy megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított 

szokások (munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és 

testtartás, fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és 

szemgyakorlatok stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos 

munkavégzésnek hosszú távon is. Cél továbbá, hogy a tanulók ismerjék meg a különböző 

típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait, és ennek 

megfelelően képesek legyenek a hivatali, üzleti élet dokumentumainak elkészítésére. 

Legyenek képesek munkavállalással kapcsolatos iratokat, munkahelyi kapcsolattartó 

dokumentumokat is önállóan fogalmazni, készíteni. Legyenek tisztában a hagyományos 

és elektronikus levelezés illemszabályaival, a biztonságos internethasználat előírásaival.  

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

 

19.3. Témakörök 

19.3.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 30 óra 

Az írógépek és a gépírás története 

Írásversenyek története; versenyeredmények 

A szabályos gépírás bemutatása 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek 

Elvárások a gépírás elsajátítása során 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése  

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet  
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Ujjrend fogalma, kialakítása 

Az alaptartás fogalma, funkciója 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása 

Folyamatos másolás sortartással 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

19.3.2. Billentyűkezelés 146 óra 

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy a 

használt tankönyv által kínált) sorrendben 

Nagybetűk írása; váltóhasználat 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írásgyakorlatai 

Számok, írásjelek használatának írásszabályai 

A folyamatos és biztonságos (hibátlan) írás gyakorlatai az egyes betűk elsődleges 

rögzítéséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, mondatgyakorlatok 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája 

Teljesítményértékelés javaslata: az elért leütésszámhoz viszonyítva 

jeles = 0,00-01%; jó = 0,11-0,2%; közepes = 0,21-0,3%; elégséges = 0,31% -0,4;  

elégtelen 0,41%-tól) 

 

19.3.3. Az írástechnika megerősítése 60 óra 

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

- ujjtechnikai gyakorlatok 

- gyakori betűkapcsolatok 

- gyakori szavak, nyelvi elemek (toldalékok, névutók, igekötők stb.) 

- betűkettőzések, 

- idegen szavak, 

- váltógyakorlatok 

- figyelemösszpontosító gyakorlatok 

Helyesírási gyakorlatok 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata) 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum 
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19.3.4. Sebességfokozás 77 óra 

A nyelvi elemek gyakorisági mutatóihoz kapcsolódó gyakorlatok írása 

Nehéz fogások; külső-belső fogásgyakorlatok, nagy ugrások 

Koncentrálást erősítő gyakorlatok 

Rövid és hosszú szavak, szókapcsolatok gyakorlatai 

Írástechnikai nehézséget jelentő szavak, mondatok gyakorlatai 

Állóképesség növelését szolgáló gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, mondatok írása 

Az időtényező szerepe a gépírásban 

Írás időre: az időtartam fokozatos emelésével 

Írás folyamatos diktálás után 

Típushibák jellemzői; hibajavító gyakorlatok 

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése 

 

19.3.5. Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok   25 óra 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

- Különböző nehézségű szövegek 

- Különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló - szövegek 

- Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (10-20 perc) 

- Írásbiztonság erősítése 

- Mozdulat- és szógyakorlatok 

Szöveghosszúság növelése 

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása 

 

19.3.6. Irodai gépírás gyakorlata 20 óra 

Különböző tartalmú szövegek feldolgozása – tartalmi tagolással, lényegkiemeléssel, 

címadással, kulcsszavak keresésével, szövegrészek kiegészítésével, helyesírás 

ellenőrzésével, központozással stb. 

Szövegértő, memóriafejlesztő gyakorlatok 

Szókincsfejlesztés, szóalkotás, szópár, ellentétpár keresése stb.  

Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (20-30 perc) 

Diktálás utáni írás: „kéz alá diktálás” gyakorlása 

Kézírásos, javított, felülírt, módosított szöveg írása 

Korrektúrázás gyakorlata 

Szövegmásolás szerkesztési műveletekkel 

Idegen nyelvű szövegek írása; szerkesztése 
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19.3.7. Levelezési alapismeretek a titkári munkában 20 óra 

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása 

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei; tárgyi feltételei 

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával) 

A hivatali stílus alkalmazása 

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése 

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai 

Egyes iratok (pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának 

jogszabályi követelményei 

19.3.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 45 óra 

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások) 

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.) 

A mindennapi élet egyszerű iratai, pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, 

kötelezvény, meghatalmazás nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében 

Azonosító adatok helyesírása (személyi adatok, azonosító számok, címek, elérhetőségek 

stb. írásmódja) 

Hírközlő iratok, pl. hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó nyelvi, 

tartalmi és formai jellemzői 

Belső, szervezeti iratok, pl. emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél stb.  

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Iratok készítésének gyakorlatai  

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok 

19.3.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 65 óra 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői 

Beadványok, pl. panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem 

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem 

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban 

Iratok a munkaügy köréből, pl. álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, szakmai 

önéletrajz; munkaszerződés; egyéb, a munkaviszony tartalmához (munkavégzés, 

munkáltatói kötelezettség, munkabér, munkahely, juttatások, pihenőidő stb.) kapcsolódó 

iratok tartalmi, nyelvi és formai jellemzői 

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek, pl. hírlevél, 

tájékoztatás, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 
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szerződések (adásvételi, szállítási), a teljesítés iratai nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai 

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből 
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19.3.10. Komplex levélgyakorlatok 45 óra 

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és 

belső, szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – alkalmazva 

a szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, adatbázis-kezelés 

dokumentumainak felhasználásával. 

A levélfeladatok készülhetnek: 

- minta után,  

- tömbszövegből,  

- adat és iratszöveg elkülönített megadásával,  

- diktálás után,  

- megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással, 

- feladatutasítások alapján, 

- más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek 

felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis). 

Iratsablon készítése 

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése 

Körlevélkészítés 

 

19.4. A 

képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

kizárólag számítógépterem  

 

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység  

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x   

fali billentyűzettáblázat (séma), 

iratformák (pl. egyszerű irat, 

levélforma, jegyzőkönyvi forma 

stb.) 

3. tanári irányítás   x     

4. közös hangos betűzés   x     

5. írás diktálás után x x     

6. 
feladattal irányított önálló 

tanuló munka 
x       
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7. házi feladat x     elektronikus kapcsolat (email) 

8. 

információkeresés 

önállóan (pl. 

jogszabályban, 

interneten) 

x     internetes elérhetőség 

4.9.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete  

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. Információk önálló rendszerezése x       

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x     

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x     

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x     

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x     

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x     
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4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.3. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x     

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x     

4.10. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 390 óra 

 

5.5. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai alkalmazások gyakorlata megnevezésű tantárgy tanításának célja, hogy a 

tanulók felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az irodai, titkári, 

ügyviteli munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – önállóan és kreatívan 

– tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és 

adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket újszerű körülmények között is. A 

tanulókat fel kell készíteni a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és veszélyeire is. 

 

5.6. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika 

5.7. Témakörök 

5.7.2. A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 45 óra 
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A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári 

munkatevékenység feladatainak megfelelően 

Mappák létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően –, megnyitása, 

bezárása, áthelyezése, másolása stb. 

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének 

megfelelően –, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, 

átnevezése, törlése, nyomtatása (különböző beállításokkal) stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai a titkári munkafeladatokhoz 

kapcsolódóan 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) a 

titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb. 

 

5.7.3. Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 85 óra 

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló 

dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, termékjellemzők, 

szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírások stb. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok szerint, 

- keresett információval történő kiegészítéssel stb. 
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5.7.4. Táblázatok készítése a titkári munkában 85 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel, másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények alkalmazásával 

(SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM, DARAB, DARAB2, DARABTELI, 

DARABÜRES, HA, KEREKÍTÉS), 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, 

nyilvántartások, jelenléti ívek, eredmény-kimutatás stb. készítése. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok, adatok szerint, 

- információval történő kiegészítéssel stb. 

 

5.7.5. Adatbázisok készítése a titkári munkában 85 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, egyéni 

adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

5.7.6. A prezentáció mint kommunikációs technika 45 óra 

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában 

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás) 
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Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.) 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai 

Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban 

 

2.3.6. A weblapkészítés alapjai 45 óra 

Honlap-készítési alapfogalmak 

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok 

Bekezdések, felsorolások 

Táblázatok 

Képek használata 

Hivatkozások 

Weblapkészítés gyakorlata 

 

5.8. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

5.9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

5.9.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x     

3. bemutatás   x     

4. 
tanár által irányított közös 

feladatmegoldás 
  x     

5. 
utasítással irányított 

feladatmegoldás  
x       

6. önálló munka x       

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 
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2.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. Csoportos versenyjáték   x     

4. Szolgáltatási tevékenységek körében 

4.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

4.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
  x     

4.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

2.8. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel. 
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A 

12084-16 azonosító számú 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12084-16 azonosító számú Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

K
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 a
 

ti
tk

ár
i 

m
u
n
k
áb

an
 

FELADATOK 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a 

nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására. 
x 

Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra szabályait. x 

Tisztában van a beszédet kísérő közlésformák jelentőségével. x 

Ismeri a testbeszéd különböző szituációkban betöltött szerepét. x 

Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket. x 

Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét. x 

Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat. x 

Ismeri a hivatali, üzleti protokoll alapvető előírásait, a hétköznapi 

viselkedéstől eltérő követelményeit. 
x 

Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi 

protokoll előírásait. 
x 

Alkalmazza az etikett és protokoll szabályait a hivatali, üzleti életben. x 

Ismeri a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a 

vezető és beosztott közötti munkamegosztásból eredő alá-

fölérendeltségi viszonyokat és a kapcsolatukat meghatározó magatartási 

szabályokat. 

x 

Közreműködik a szervezet piackutatási és marketingtevékenységében. x 

Részt vesz a szervezet tárgyalási rendezvényein. x 

Felhasználói szinten használja az internetes keresőprogramokat, 

navigációs programokat. 
x 
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Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja 

a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat. 
x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

Az üzleti kommunikáció fogalma, fajtái, célja x 

A kapcsolattartás formái (közvetlen, közvetett, online) x 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei x 

Kommunikációs szűrők és működésük x 

Marketingkommunikáció x 

Az üzleti tárgyalás alapszabályai x 

Tárgyalási technikák x 

Közéleti megnyilvánulási formák x 

Társalgási stílus x 

Kérdezés- és érvelési technikák a hivatali, üzleti életben x 

Interkulturális kommunikáció; eltérő kultúrákból adódó 

különbségek 
x 

Üzleti nyelvi kultúra x 

Digitális kultúra elemeinek használata, netes navigáció használata, 

információs szupersztráda 
x 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei x 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja x 

A munkahelyi viselkedés alapelemei (szerep, szerepelvárások, 

szerepfelfogás, megfelelés, társas befolyásolás, azonosulás) 
x 

A titkári munkakör etikai szabályai (etikai kódex) x 

A hivatali, üzleti magatartás és protokoll előírásai x 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai (vezető, munkatársak, 

ügyfelek, vendégek stb.) 
x 

Munkahelyi csoportok és jellemzőik; csoportkommunikáció x 

Stressz- és konfliktuskezelés az irodában x 

A nemzetközi protokoll sajátosságai x 

Rangsorolás, ültetési szabályok x 

Az öltözködés és megjelenés illemszabályai az üzleti, hivatali 

életben 
x 

A vendéglátás protokollszabályai x 

A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, illemszabályai x 
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Ügyfél-elégedettségi mérés technikái x 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázata x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x 

Köznyelvi és szakmai verbalitás x 

Elvárásoknak való megfelelés x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

Adekvát metakommunikációs készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Nyitott hozzáállás x 

Lényegfelismerés (lényeglátás x 

Áttekintő képesség x 

 

 

4. Kommunikáció a titkári munkában tantárgy  568 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kommunikáció a titkári munkában tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló 

elsajátítsa és az irodai, titkári munkatevékenységében alkalmazni tudja a kapcsolattartás 

különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát. Kapcsolataiban a 

tudatosság vezérelje, képes legyen irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen 

igényes az üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában; a szituációnak megfelelően 

legyen képes alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb 

viselkedési szabályokhoz. Cél továbbá, hogy alkalmazkodjon a munkahelyi 

környezethez, aktívan vegyen részt a csoportmunkában, megfelelően kezelje a 

környezetében kialakuló konfliktusokat, munkahelyi stresszt. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan, Informatika 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 80 óra 
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A kultúra fogalma, tartalmi elemei, változékonysága 

A kultúra és a nyelv összefüggései  

Nyelvi norma, nyelvszokás, a társadalmi érintkezés nyelvhasználata 

Nyelvhelyesség, nyelvi változások, nyelvfejlődés, nyelvromlás 

Nyelvi kultúra fogalma és elemei – különös tekintettel az üzleti élet írásbeli 

nyelvhasználatára 

- Helytelen szóhasználat: képzavar, terjeszkedő kifejezések; hasonló hangzású szavak 

tévesztése, felesleges töltelékszavak, jelzők használata, helytelen visszautalás, 

elcsépelt szavak, névelő használata stb.; szóhasználati vétségek (sorszám-tőszám, 

igekötők, idegen szavak, divatszavak) 

- Toldalékhasználat (ikes igék, -nál, -nél, -suk, -sük, -zik, -lik stb.); túlzott fokozás, 

toldalék és/vagy névutóhasználat 

- Egyeztetési hibák; mondatszerkesztési hibák 

- Szókapcsolatok, kifejezések; szólások, közmondások használata 

- Helyes beszéd technikája, beszédkultúra; beszédhibák (hangképzés, kiejtés, hadarás, 

dadogás, afázia stb.); kulturálatlan beszéd: trágárság, beszéd evés közben, rágózás 

beszéd közben; lámpaláz leküzdése 

- Helyesírás: rövid-hosszú magán- és mássalhangzók írása - különírás, egybeírás - kis- 

és nagybetűk írásszabálya - tulajdonnevek írásmódja - elválasztás szabályai - 

írásjelhasználat - rövidítések, mozaikszók írásszabályai - számok, keltezés, címzés 

- Az e-helyesírás; digitális nyelvhelyesség- és helyesírás-javítási módszerek; szótárak, 

helyesírás-ellenőrző használata 

Az üzleti, hivatali élet közlésformái 

Nonverbális üzenetek hatása az üzleti életben: státusz, dominancia, tárgyilagosság, 

figyelemfelhívás, befolyásolás, megtévesztés, bizalmasság, bizalom, tisztelet, 

magabiztosság-bizonytalanság, távolságtartás kifejezése stb. 

Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, beszámoló, hozzászólás, 

felszólalás, vita, tárgyalás, alkalmi beszéd 

A társalgási és a hivatalos stílus 

Kommunikációs taktikák a nyelvhasználatban: hozzáértés látszata, mellébeszélés, 

félreérthető közlemények, áthárítás stb. 

Nyelvhasználati hibák a kommunikációban: szakzsargon, idegen szavak, mesterkélt 

kifejezések, nyelvi szleng, körmondatok alkalmazása, hibás kérdésfelvetés, 

beszédképzés, előadás-technika, hangnem, stílus, nyelvi igénytelenség stb. 

E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat: közösségi portálok, blogok, fórumok, internet, 

e-mail, webes megjelenés, sms-mms alkalmazása 

A hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeinek elemzése, értelmezése 

 

4.3.2. Üzleti kommunikáció 85 óra 
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Az üzleti kommunikáció fogalma, formái 

- tömegkommunikáció (pl. reklám) 

- csoportkommunikáció (pl. kiállítás, vevőtalálkozó, termékbemutató) 

- személyes kommunikáció (pl. tárgyalás, egyeztetés, vevőtájékoztatás) 

A kommunikáció elemei és folyamata az üzleti környezetben 

Az üzleti kommunikáció mikrotényezői: munkavállalók, szállítók, közvetítők, vevők, 

versenytársak, hatóságok, egyéb szervezetek stb. – és hatásuk a kommunikációra 

Az üzleti kommunikáció makrotényezői: demográfiai, gazdasági, pénzügyi, jogi, 

politikai, természeti, technikai-technológiai, társadalmi-kulturális – és hatásuk a 

kommunikációra  

A sikeres üzleti kommunikáció alaptényező 

Az üzleti kommunikáció csatornái 

A tudatos és hatékony kommunikáció feltételei 

A kommunikációs szűrők működése, befolyásolása 

Információ az üzleti életben; az információ fogalma, jellemzői 

Az információszerzés, -feldolgozás, -továbbítás (küldés) folyamata 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei 

Szervezetek közötti kommunikáció 

Kapcsolatfelvétel módjai; a kapcsolat kezelése az üzleti életben 

Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben 

 

4.3.3. Protokoll az irodában 75 óra 

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei 

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, 

megszólítás, társalgás 

Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja 

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, 

rangsorolás, ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció  

Titkári kapcsolatok protokollja 

 

4.3.4. Digitális kommunikáció az irodában 60 óra 

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei 

Az internet; netes fogalmak és kifejezések  

Az internethasználat biztonsági elemei 

Az internet veszélyei; biztonsági elemei; a biztonságos és hatékony 
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internethasználat szabályai 

Nyelvi változások a digitális kommunikációban – és kezelésük 

Netes navigáció használata; információs szupersztráda  

A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, 

képi, hangalapú  

A kommunikáció és az információszerzés okostelefonok alkalmazásával 

A webkeresők használata  

Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása 

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása 

Social web (közösségi oldalak) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban 

E-ügyintézés fogalma, feltételei 

E-közigazgatás szintjei:  

- információközlés (pl. online információközlés)  

- egyirányú kommunikáció (pl. űrlap elektronikus úton való elküldése)  

- kétirányú interaktivitás (pl. ügyfélkapu)  

- interakció (pl. elektronikus számlázás) 

Online reklámok: banner (reklámcsík, szalaghirdetés), szöveges linkek, beférkőző 

reklámok; egyéb online reklámfajták 

 

4.3.5. Nemzetközi protokoll 45 óra 

Nemzetközi üzleti színterek, események 

Nemzetközi kulturális különbségek 

Kulturális szokások 

Interkulturális érzékenység 

Nyelvi különbségek; ezek áthidalása 

Nemzetközi delegáció fogadása 

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél 

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken 

Protokoll a diplomáciában 

Nemzetközi üzleti etika 

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban 

 

4.3.6. Munkahelyi, irodai kapcsolatok 64 óra 

A munkahelyi szervezet fogalma, jellemzői 

Szervezeti formák 

Munkahelyi elvárások: vezetés, beosztottak részéről 

Munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei 
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A munkahelyi kommunikáció síkjai 

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, 

internalizáció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, szerepfelfogás, szerepmegfelelés) 

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak ügyfelek, partnerek, 

hatóság stb. 

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk 

következményei 

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok 

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba 

A csapatmunka, team-munka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, 

megfelelések, tudásmegosztás, felelősség stb. a team-munka során 

 

4.3.7. Munkahelyi konfliktuskezelés 64 óra 

A konfliktus fogalma, tartalma (pénz, anyagiak megszerzése, hatalom, befolyás, tulajdon, 

birtoklás, presztízs, érvényesülés, büszkeség stb.) 

A konfliktusok szintjei (belső, személyes; személyközi; csoportok, szervezetek közötti) 

A konfliktusszintek jellemzői 

Konfliktustípusok (valódi, ál, áttételes, téves, hamis, lappangó) 

A konfliktusok kialakulásához vezető okok (tárgyi-környezeti okok, személyi okok, 

viszonykonfliktusok) 

A jó és rossz konfliktus jellemzői; funkciójuk 

A vita jellemzői, fajtái, szakaszai 

Munkahelyi konfliktus kezelése: 

- konfliktus kerülése, érzékelése, figyelmen kívül hagyása 

- konfliktus feloldásának módjai: kompromisszum, konszenzus 

A mediátor szerepe a konfliktus kezelésében 

Munkahelyi stressz fogalma, kialakulásának okai, szintjei, következményei 

A munkahelyi stressz feloldásának egyéni és szervezeti szintű lehetőségei 

 

4.3.8. Tárgyalástechnika 45 óra 

A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái 

A tárgyalások típusai 

A tárgyalás előfeltételei 

A tárgyalás személyi feltételei 

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői 

A tárgyalás folyamata; előkészületei 

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus 
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A tárgyalást segítő kérdezéstechnika 

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán 

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán 

Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség (leleplezés) 

és megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek 

A tárgyalás lezárása, utógondozása 

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői 

Tárgyalási protokoll 

 

4.3.9. Marketingkommunikáció 50 óra 

A marketingkommunikáció fogalma, területei 

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök) 

A promóció fogalma, céljai, eszközei 

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei 

Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban 

Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók 

A vásárló könyve kommunikációs hatása 

PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a 

marketingkommunikációban 

Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái 

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi 

eszközök: logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk stb.) 

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban 

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

taniroda 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x  x   



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 761 

2. megbeszélés   x  x   

3. szemléltetés   x  x projektor, kivetítő 

4. vita   x     

5. kiselőadás   x     

6. helyzetgyakorlat   x     

7. szerepjáték   x     

8. prezentáció x x   
számítógép, projektor, 

kivetítő 

9. beszámoló x x     

10. projektmunka   x     
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4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete  

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x      

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x  x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x       

3.2. Esemény helyszíni értékelése szóban x x     
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felkészülés után 

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

4..4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     
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5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x     

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
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 

 

9. évfolyamot követően 70 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 

12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

Gépírás és levelezési gyakorlat 

A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 

Billentyűkezelés 

Az írástechnika megerősítése 

Sebességfokozás 

Irodai alkalmazások gyakorlata 

A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 

Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 

Táblázatok készítése a titkári munkában 

Adatbázisok készítése a titkári munkában 

12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári munkában 

Üzleti nyelvi kultúra 

Üzleti kommunikáció 

Protokoll az irodában 

Digitális kommunikáció a titkári munkában 
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Munkahelyi, irodai kapcsolatok 

Munkahelyi konfliktuskezelés 

 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modul 

Gépírás és levelezés gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók – adatbeviteli tevékenység végzésekor – hatékonyan alkalmazzák a tízujjas 

vakírás technikáját. 

Gépírási tevékenységükhöz önállóan készítsék elő a szükséges tárgyi eszközöket, a 

szakmai vezető jóváhagyásával alakítsák ki a képernyős munkavégzéshez szükséges 

optimális körülményeket. 

Szorosan kapcsolódva az informatikai ismeretekhez, alkalmazzák gépírástudásukat a 

titkári munkatevékenységhez kapcsolódó dokumentumok készítésekor. 

Végezzenek adatbeviteli és szövegszerkesztési feladatokat, ügyeljenek a hibátlan, 

esztétikus munkavégzésre. 

 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 

Kezeljék biztosan az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, 

tartsák be a biztonsági előírásokat. 

Törekedjenek arra, hogy a szakmai vezető által delegált szövegszerkesztési feladatokat 

hibátlanul, esztétikusan, a vezető utasításainak és a munkahelyi elvárások szerint 

készítsék el. 

Közreműködésükkel segítsék elő a munkahelyen adódó írásbeli feladatok végzését, 

egyszerűbb nyomtatványok kitöltését. 

A tanulók a számítógépes adatbeviteli munkatevékenységek között önállóan és 

kreatívan tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő 

program által nyújtott lehetőségeket.  

Legyenek figyelemmel a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és biztonsági elemeire is. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (130 leütés/perc) – az 9. évfolyam végén 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 
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internethasználat) 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári munkában tantárgy keretében 

Munkahelyi kapcsolataikban, telefonos kommunikációjukban kamatoztassák a 

verbális kommunikáció nyelvi, nyelvhelyességi ismereteit. 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjuk során fokozottan ügyeljenek a nyelvhelyességi 

és nyelvhasználati szabályok betartására. 

Elemezzék és értelmezzék helyesen, a szakmai szövegkörnyezet figyelembe vételével 

a hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeit. 

Munkájuk során alkalmazkodjanak a kialakult munkahelyi szokásokhoz és tartsák be 

az előírásokat a munka- és időszervezésre, a dokumentumok kezelésére, 

információfeldolgozásra vonatkozóan, valamint az ügyfelekkel, munkatársakkal és 

vezetőkkel való kapcsolattartásban. 

 

Fejlesztendő készségek: 

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése 

Köznyelvi és szakmai verbalitás 

Elvárásoknak való megfelelés 
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5.58. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

34 215 01 

NÉPI KÉZMŰVES  

(FAZEKAS SZAKMAIRÁNY) 

szakképesítés  

szakiskolában történő oktatásához  

hallássérültek (sh) számára 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– 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 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01  

 

A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (Fazekas szakmairány) 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 
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Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 

105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

III. 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 4. Művészet, közművelődés, 

kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

-- -- 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 
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alábbiak: nincs. 

  

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

 

 

XXVII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

A hallássérült tanulók 

 

5. A hallássérülés fogalma 

 

A hallássérülés a különböző mértékű és jellegű halláscsökkenés gyűjtőfogalmaként 

használatos. A hallószerv organikus illetve funkcionális elváltozását jelenti, mely állapot 

valamely betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség következménye. 

A hallássérülés fogalma két fő részre, a nagyothallásra és a siketségre, illetve a köztük húzódó 

átmeneti sávra, a hallásmaradványos állapotra osztható.  

Az emberi fül meghatározott magasságú és hangerejű levegőrezgéseket képes hangként 

felfogni. Az ún. hallásküszöb azoknak a hangoknak az érzékelését jelenti, amelyeket még éppen 

meghallunk. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik. Ennek regisztrálása 

audiogrammal történik. Két szempontból jellemezhető a hallás: a még éppen meghallott 

hangerő és a meghallott hangmagasság vonatkozásában.  

Ép hallású az, akinek hallási ingerküszöbe megfelel a teljesen ép hallású fiatal (átlag 18-20 

éves) egyének ingerküszöbe 0 dB-lel jelzett átlagértékeinek. Ez a hallás kiterjed a hallható 

hangok teljes tartományára, vagyis a 20 és a 20 000 frekvenciájú hangok területére. Műszeres 

hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, audiométerrel. A vizsgálat során megkeresik 

minden frekvencián (125Hz-8000Hz) azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet éppen 

meghall a páciens. A hallásvizsgálat eredményét az audiogramon rögzítik.  

A 0 dB-től - pozitív számok felé - eltérő legkisebb értéket orvosi szempontból már 

halláscsökkenésként értékelik. Ha az ember hallószerve valamilyen betegség, kórfolyamat 

következtében annyira károsodik, hogy korlátozottan lesz képes a hangingerek felvételére, 

hallási fogyatékosság alakul ki.  

Míg a hallássérülés orvosi értelemben egy tág fogalom, szűkebb terjedelmű gyógypedagógiai-

pedagógiai fogalomként értelmezve egy olyan hallási rendellenesség, ahol a sérülés időpontja, 

mértéke, minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása, zavartalan fejlődése 

vagy folytatása lehetetlen, és a sérült egyén gyógypedagógiai (re)habilitációra szorul.  

A fentiek értelmében tehát eltér egymástól a hallássérülések orvosi és pedagógiai 

kategorizálása. Az orvosi jellegű csoportosítás esetén csupán a mennyiségi szempontok 

elsődleges figyelembevételével sorolja csoportba a hallássérülteket.   

 

2.  A hallássérültek csoportosítása 
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2.1.  A hallásveszteség foka, mértéke, típusa szerinti felosztás: 

 Nagyothallók, akiknek a hallásvesztesége 20-90 dB a beszédfrekvenciában. 

 Siketség határán lévő nagyothallók, akiknek 90-110 dB a hallásvesztesége a 

beszédfrekvenciákon. 

 Siketek, akiknél 110 dB a hallásveszteség a beszédfrekvenciákon  

A korai életkorban megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a személyi 

adottságok függvénye (értelem, beszéd, tanulékonyság, stb.), hogy a gyermekre, fiatalra a 

nagyothalló vagy a siket típusú fejlődésmenet jellemző. 

 

2.2.  A hallásveszteség fellépésének időpontja szempontjából történő felosztás 

 Prelinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 Posztlinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása utáni időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 

2.3.  A csoportosítás történhet a hallásküszöb, a beszéd-, nyelv megértés nehézségei és 

speciális fejlesztési szükségletek szerint: 

- Enyhe fokú nagyothallás (30-45 dB a hallásküszöb) 

- Közepes fokú nagyothallás (46-65 dB a hallásküszöb) 

- Súlyos fokú nagyothallás (66-90 dB a hallásküszöb) 

- Átmenet a nagyothallás és a siketség között (91-110 dB a hallásküszöb) 

- Siketség (110 dB felett) 

 

11. A hallássérülés okai 

A hallási fogyatékosság okai lehetnek örökletesek és szerzettek. 

A halláscsökkenés rendkívül összetett kórkép, a nagyothallás és siketség okai igen sokrétűek. 

Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatóak: 

 

3.1. Örökletes vagy genetikai hallási fogyatékosság 

Az örökletes hallássérülés, mint minden genetikus ártalom domináns és recesszív jellegű 

lehet. Általában kétoldali. Az örökletes eredetű hallásveszteségek lehetnek idegi, vezetéses 

vagy kevert típusúak, gyakran fordulnak elő közöttük progresszívek. Löwe (1992.) szerint 

az örökletes esetek egyharmadánál progrediáló halláskárosodásról van szó. 

 

3.2.Szerzett hallási fogyatékosság 

A szerzett hallási fogyatékosság esetében, az ártalmak három csoportját különböztetjük 

meg:  
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 Prenatális - A prenatális sérülések vagy más néven intrauterin, méhen belüli károsodások, 

az intrauterin fejlődés során alakulnak ki, és kb. 20%-át alkotja a hallási fogyatékosságnak. A 

méhen belüli életben a magzatot igen sok károsodás érheti, például: a túlzott alkoholfogyasztás, 

a mértéktelen dohányzás és számos fertőző betegség ártalmai, gyógyszerártalmak. 

 Natális vagy perinatális- a szülés körüli időszakban, illetve a szülés alatt meghatározott 

kórokok, kóros állapotok okozhatnak károsodásokat a hallószerv területén. A koraszülött 

gyerekek között is gyakori a hallási, illetve halmozott fogyatékosság. Ennek oka az érfalak 

gyengesége és az ennek következményeként előforduló agyvérzés, vagy minimális 

oxigénhiányos állapot. 

 Posztnatális - a születés után sokféle kórok (mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai) vezethet 

halláskárosodáshoz, sokszor egymással kölcsönhatásban. A szülés utáni első években 

elszenvedett fertőző betegségek közül az agyvelő- és agyhártyagyulladás rendszerint 

súlyosabb, halmozott fogyatékossággal is járhat. A leggyakoribb betegség a középfülgyulladás. 

Bár az utóbbi években csökkenőben van a skarlát, diftéria, vörheny, kanyaró és más fertőző 

betegségek előfordulása, mégis számolni kell ennek veszélyével, mely hallóideg, középfül vagy 

belsőfül eredetű hallássérülést okozhat. 

Az utóbbi évtizedekben az antibiotikumok széleskörű elterjedésével nőtt a hallássérült 

gyermekek száma. Főleg a súlyos, gyulladásos betegségekre felírt erős antibiotikumok 

okozhatnak hallóideg károsodást. 

Mechanikai traumák, a hallószervre vagy a koponyára ható különböző erőbehatások a 

hallószerv sérüléséhez, halláscsökkenéshez vezethetnek. Ezek a sérülések különböző ütések, 

baleset, roncsolások következtében létrejött traumák, pl. a koponyát érő traumák a belső fül 

sérülését is okozhatják. 

Kémiai anyagoknak, bizonyos vegyszereknek, gyógyszereknek a belső fülre gyakorolt, 

többnyire hosszabb ideig tartó mérgező, károsító hatásuk van.  

A hallássérülésnek tehát többféle oka lehet. Származhat a külső, a közép- és a belsőfül 

zavarából. 

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem 

vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé. Ezt vezetéses hallászavarnak nevezzük. A 

„mechanikus” hangátvitel zavara. A hallómező eltolódik, halkabban, de torzításmentesen hall 

az egyén. Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses hallászavarban szenvedők jól hallják 

a beszédet. A vezetéses hallássérülés igen nagy százalékban átmeneti jellegű, amit orvosi 

beavatkozással meg lehet szüntetni, vagy akár spontán gyógyul (így van ez például egy erősebb 

megfázás, vagy például a repülőn tapasztalható fülbedugulás esetében). Kisebb számban 

veleszületett – sokszor anatómiai elváltozás okozza a károsodást –, ilyen esetben szükséges 

lehet hallásjavító eszköz használata. Ha a belsőfülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, vagy 

az agyhoz vezető idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi eredetű. A 

hallásveszteség ebben az esetben mennyiségi és minőségi jellegű. A hangbenyomások 

halkabbak, torzabbak. E hallássérülések kb. 95%-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza 

a hallásproblémát (cochleáris hallássérülés). A fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben a 

hallóideg megbetegedése a hallászavar oka.  

Az idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja 
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kellő mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt hangerő-torzításokat eredményez, ami még 

nehezebbé teszi a beszédértést, így számukra a hallókészülék viselése elengedhetetlen. 

Súlyosabb sérüléseknél azonban nem lehet hallókészülékkel sem elérni a beszédhalláshoz 

szükséges hallásszintet. Ilyen esetekben műtéti eljárással javítják a beszédhallást. 

 

12. A hallássérülés következményei 

A hallássérülés a legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását érinti.  

 

4.1.A hallás jelentősége 

 

- a hallás minden irányból közvetít (a hallás révén a személy az őt körülvevő teljes térrel 

kapcsolatban áll) 

- a hallás távolabbi eseményekről is közvetít (amit már a szemünkkel nem vagyunk képesek 

érzékelni, a fülünkkel még halljuk) 

- a hallás permanens ingerközvetítő (akaratlagosan nem kapcsolható ki) 

- az akusztikus benyomások, illetve a beszéd irányítják a vizuális észlelést („Nézd mi van ott!”) 

- az akusztikus ingerek érdeklődést kíváncsiságot váltanak ki 

- az akusztikus benyomás előkészít a bekövetkező eseményre (hallom, hogy csengetnek) 

- a hallás útján kialakult belső beszédnek magatartás szabályozó szerepe van 

- a hallás hangulatokat közvetít 

- a hallás alapján kialakuló beszéd a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás legfőbb eszköze. 

 

A felsoroltak alapján láthatjuk, hogy a halláscsökkenés esetén milyen negatívumok érhetik a 

gyermeket. 

 

Többek között: 

- A valóság mozaikszerű, szaggatott információkból áll össze, mert sokszor hiányoznak a 

lényegi összefüggések. Sokszor értelmetlen, kaotikus információkat kell elfogadnia a 

tanulónak. Ebből kifolyólag már nem keresi az összefüggéseket, okokat, egyszerűen elfogadja 

az inkoherens tényeket. 

- Hiányozhatnak a távolabbról érkező, figyelmet irányító információk. Ettől a világ 

unalmasabb, egysíkúbb lesz. Sokszor a lényeges információt nem kapja meg a tanuló, mivel a 

vizuális információk közötti értékrend másként alakul, mint halló társaiknál.  

- A figyelem önkényesen vándorol 

- A személyiség merevebbé válhat, nehezen vált egyik helyzetről a másikra, megszokott 

sémákat alkalmaz, sokszor inadekvát módon. 

- A személyiség kevésbé finoman differenciált, az érzelmi világ szegényesebb, fejletlenebb, az 

empátiás készség fejletlen. 

- A magatartást a vizuális benyomások irányítják, és csak kis mértékben befolyásolják a 

társadalmi konvenciók 

- Jellemző lehet a kapcsolatok beszűkülése. Ebből adódhat információhiány.  
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- Gyakori mások szándékának félreértelmezése. 

- Téves ítélkezés 

- Agresszió 

- Önértékelési problémák. 

 

4.2. Beszédkommunikáció, a nyelv elsajátításának zavara 

 

4.2.1. Kiejtés 

Elsősorban azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, amelyeket a gyermek, 

fiatal nem jól hall. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érint a hibás 

ejtés és annál inkább kihat a beszédhangra is. Mivel a súlyos fokban hallássérült 

gyermeknél, fiatalnál nincs vagy gyenge a visszajelzés a hibás képzésről, nem is képes 

eredményesen kijavítani az artikulációs hibákat külső segítség (szurdopedagógus) nélkül. 

Leggyakrabban a sziszegők és a gy, ty, c, cs hangok a hibásan képzettek, de a 

magánhangzókban is előfordulhatnak cserék. A kiejtési hibák mellett a beszéd minőségét 

rontja a beszédprozódiai elemek hibája vagy hiánya. Jellemzője a monoton, kevésbé 

dallamos, hibásan hangsúlyozott, ritmustalan, lassú tempójú beszéd. Az artikulációs és a 

szupraszegmentális hibák hallókészülék alkalmazásával, valamint az egyéni 

szükségletekhez igazodó hallás-, beszédnevelési eljárásokkal eredményesen javíthatók. 

A súlyos hallássérültek beszédének jellemző vonásai lehetnek  

- Elmosódott, hasonló hangzású magánhangzók 

- Lelassult beszédtempó 

- Bizonytalan izomfeszültséggel képzett szavak 

- Gyakran hibás vagy hiányzó sziszegő hangok 

- Helytelen levegővétel 

- Gyakori orrhangzósság 

- Feszített hangszalagréssel képzett hangok (fejhang) 

- Gyakori hangcserék a hasonló képzésű, a hasonló területeken képzett, hasonló hangzású 

és hasonló vizuális képet nyújtó hangok között 

- Ritmustalan, hangsúlytalan, dinamikátlan beszédtempó 

- Darabos, zavart ritmus 

 

A hibás ejtés gyakran vezet helyesírási hibákhoz. A gyermek, fiatal úgy írja le a szavakat, 

ahogyan ejti őket, vagyis gyakran hibásan. Ez a hiba az írás és az olvasás egyidejű 
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alkalmazásával jól javítható, és a kiejtésre is pozitívan hat. 

 

4.2.2. A szókincs jellegzetességei hallássérülteknél 

Minél nagyobb a halláskárosodás mértéke, annál szűkebb mind az aktív, mind a passzív 

szókincs. A szókincset sok olvasással, társalgással bővíthetjük. A nyelvi és beszédfejlesztő 

munka minden iskolai foglalkozásnak kiemelt feladata, a társalgáshoz, manipulációhoz, 

beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztéssel, a szavak jelentésének állandó tisztázásával.  

A szókincs hiányosságai vezetnek a beszédértés zavaraihoz és az alacsonyabb olvasási 

szinthez. A szókincsbeli elmaradás minőségileg különbözhet a pedagógusok által tapasztalt 

korlátozott nyelvi kóddal beszélő gyermek, fiatal szókincsbeli hiányosságaitól. Mivel a 

hallássérült gyermek, fiatal beszédelsajátítása mesterséges tanulási folyamat eredménye, 

szókincséből egyszerű, hétköznapi fogalmak is hiányozhatnak, ugyanakkor magasabb 

szintű kifejezéseket ismerhetnek. A hallássérült gyermek, fiatal nehézségei elsősorban a 

szövegértés vonalán és kevésbé az olvasástechnika területén jelentkeznek. Az 

olvasástechnikai problémák általában a kezdeti szakaszt jellemzik, míg a szövegértési 

problémák gyakran fennmaradnak az iskoláztatás évei alatt. Ennek oka az, hogy habár a 

hallássérült gyermek, fiatal egyre több szót és kifejezést ismer meg, a szövegek nyelvi 

szintje folyamatosan emelkedik. A szövegértési problémákat a szűkebb szókincs, a 

szinonimák ismeretének hiánya, illetve a mondatok helytelen tagolása okozhatja. 

Minél többet társalog a gyermek, fiatal, minél többet olvas, annál erősebb ütemben fog 

gyarapodni a szókincse. 

Fontos szempont a hallássérültekkel való kommunikáció tekintetében, hogy mindig meg 

kell győződni róla, hogy a gyermek, fiatal, illetve a fiatal felnőtt hallássérült megértette-e 

azt, amit közölni szerettünk volna vele.  

Célszerű a rövid, pontos, egyszerű fogalmakkal megfogalmazott instrukciók adása, néhány 

kérdéssel a megértés ellenőrzése. 

 

4.2.3.  A beszéd grammatikájának jellemzői hallássérülteknél 

A súlyos fokban halláskárosodott gyermekek, fiatalok beszédében gyakoriak a grammatikai 

hibák. Mivel a toldalékok általában hangsúlytalan és gyakran szóvégi helyzetben fordulnak 

elő, gyakori az elhagyásuk, felcserélésük. A grammatikai hibák száma elsősorban a 

szituációkhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított társalgásokkal és 

rendszeres olvasással csökkenthető. 

 

4.3.  A beszédértés jellemzői hallássérülteknél 

A nyelvi nehézségek nemcsak az aktív nyelvhasználatot, hanem a beszédértés területét is 

érinthetik. A hallássérült gyermekek, fiatalok a halláson kívül a szájról olvasást is 

felhasználják a beszédértés segítésére, ennek mértéke gyermekenként, fiatalonként változó.  

A szájról olvasás megkönnyítése azáltal lehetséges, ha a pedagógus minden fontosabb 

közlésnél a hallássérült gyermek, fiatal felé fordul. További segítséget jelent a természetes 

artikuláció, a normális beszédtempó. Téves hiedelem, hogy a hallássérült gyermek, fiatal 

könnyebben érti a beszédet, ha az nagyon tagolt, lassú, az artikuláció eltúlzott. Előnyös a 
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szájról olvasás szempontjából az is, ha a pedagógus nem járkál beszéd közben. A szájról 

olvasást nehezítheti a pedagógus arcába hulló haj (férfiaknál bajusz és szakáll), a 

fényviszonyok, valamint az, ha a beszélő a száját véletlenül eltakarja. 

Előnyös, ha egyszerre csak egy ember beszél a hallássérülttel, természetes, jól 

hangsúlyozott, érthető beszédtempóban. Ha többen beszélgetnek, ne vágjanak egymás 

szavába, közlési szándékukat jelezzék.  

Fontos leszögeznünk, hogy a hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a 

beszédfunkciókra terjednek ki, és nem érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket. 

Amennyiben a hallásveszteség következményeit csökkentjük, akkor a hallásneveléssel, a 

hallókészülék alkalmazásával az elsődleges sérülést, a halláskárosodást, a hallásveszteség 

mértékét is csökkentjük. 

A hallássérültekkel való eljárások a személyiség egészének fejlesztésére irányulnak, ezen 

belül a nyelv, a beszéd fejlesztése eszköz és cél is egyben. A következő területek kapnak 

hangsúlyos szerepet: 

- szókincs  

- grammatika 

- szintaxis 

- kiejtés 

- beszédhallás. 

A nyelvfejlesztés megvalósulásának formái: 

- társalgások (cselekvéshez kötve vagy anélkül) 

- olvasmányok 

- írásbeli munkák. 

 

5.  A hallássérült gyermek, fiatal együttnevelése halló társaikkal 

 

5.1.  A szegregáció a sérültek és nem sérültek egymástól elkülönített oktatását jelenti. A 

szegregált, speciális iskolai oktatás igyekszik ideális feltételeket biztosítani (kis 

osztálylétszám, szakemberek megléte). Számos indoka lehet annak, hogy a gyermek, fiatal, 

speciális iskolában, szegregált szervezési formában tanul. 

 

5.2.  A másik forma az integráció (fogadás). Hazánkban legelterjedtebb az egyéni teljes 

integráció. A hallássérült gyermek, fiatal, a tanítás teljes idejét a többségi (halló) osztályban 

tölti. 

A sikeres integrációnak számos objektív feltétele van: a korai felismerés, a hallókészülékkel 

való ellátás, a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 
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szolgáltatások biztosítása. Korai hallás - és beszédfejlesztés, a támogató család, a tanterem 

kedvező akusztikai jellemzői, az adó-vevő készülék, indukciós hurok használata, az 

integrációt segítő gyógypedagógus közreműködése, igény esetén pedagógiai asszisztens és 

jelnyelvi tolmács segítsége. 

A hallássérült tanulókkal foglalkozó többségi pedagógusnak sokrétű feladatot kell 

megoldania egyidejűleg. Ismernie kell a sérülés sajátosságait, a habilitációs/rehabilitációs 

lehetőségeket. Tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermek, fiatal milyen egyéni 

képességekkel rendelkezik, mennyi információt képes megérteni a hallása révén, mekkora 

mértékben támaszkodik a szájról olvasási képre. Továbbá szükséges, hogy a pedagógus 

körülbelül tisztában legyen azzal, hogy a tanuló mekkora passzív szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy a további elsajátítandó tananyagot, milyen alapokra tudja építeni. Fontos, 

tudnia, hogy a diák szövegértése milyen szinten van, hiszen így tudja segíteni őt egy-egy 

főfogalom kiemelésével, szómagyarázatokkal a szövegértés területén.  

Mindezekhez nélkülözhetetlen az egyes nevelési helyzetekben az egyéni különbségek 

figyelembevétele és pedagógiai kezelése. Az egyéni különbségek a hallássérülés 

minőségétől, mértékétől és a tanuló mentális és személyi adottságától függ.  

a. Inklúzió mint optimalizált, kibõvített integráció is jelen van a mai oktatási 

rendszerünkben. Az inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerû átalakulását 

jelenti. Ebbe a folyamatba az összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. 

Nem zavaró elemként, hanem új kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális 

gondoskodás jár valamennyi tanulónak, legyen bármiben akadályozott vagy nem. 

Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több mint gyógypedagógia, és több, mint 

az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív oktatásban kiemelt szerepet kap 

a differenciált oktatás. 

 

A hallássérült diákok számára fontos motiváló tényező, ha a halló társaik elfogadják őket, 

így a képzésben is sikeresebbé válnak. 

Számolnunk kell szubjektív feltételekkel is az integráció tekintetében: az intellektuális 

képességek, a pozitív személyiségjegyek, az érthető beszéd, a jó beszédmegértési szint, 

nyelvi tanulékonyság, szorgalom, terhelhetőség, családi háttér. 

 

6.  A hallássérültek által használt technikai eszközök és hallásjavító műtétek 

 

6.1.  A hallókészülék 

 

Ma már nem létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy teljesen korrigálni. 

Ez történhet hallókészülékkel - olyan súlyos esetekben pedig, amikor a hallókészülék nem 

biztosít megfelelő erősítést -, műtéti eljárással biztosítható a hallás élménye. A modern 

hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr hangerősítő készülék. A 

levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon felfogja, és elektromos 

rezgésekké alakítja, felerősíti, majd visszaalakítja hanghullámokká. A hallókészülékkel 
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történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához 

legmegfelelőbb erősítést - azaz, hogy a hallókészülékkel erősített fülön mért eredmények 

illeszkedjenek az optimális beszédmezőbe. A hallás javítására kifejlesztett készülékek 

szinte minden igényt ki tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül 

mögé helyezhető változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig 

hozzáférhetőek. A hallókészülék felerősített hangját a fül mögé helyezhető készülékek 

esetében a fülbe egyéni lenyomat alapján elkészített fülilleszték juttatja be. A hallókészülék 

a gyermek, fiatal egyéni igényeihez, hallásállapotához igazodik. Felírását, ellenőrzését 

szakember végzi. A hallókészülékek egész napos viselésre készültek. 

A hallássérülteket oktató pedagógusnak fontos tudnia, hogy a hallókészülék 

elengedhetetlen eszköze a gyermek hatékony ismeretanyag elsajátításának. 

Kisgyermekeknél a hallókészüléke ellenőrzését, az elemek megfelelő töltöttségét a 

pedagógus ellenőrzi. Idősebb diákok képesek önmaguk elvégezni mindezt, de a biztonság 

kedvéért az őket oktató pedagógus feladata a szúrópróba szerű ellenőrzés, hogy a 

készülékek megfelelő állapotban vannak-e.   

A hallássérült diákokat integráltan oktató pedagógus jó ha tisztában van azzal, hogy a 

rosszul beállított segédeszköz fejfájáshoz és egyéb fizikai tünetekhez vezethet, illetve 

átmeneti magatartás problémákat eredményezhet. A készülék beállítását szakemberek 

végzik nem a pedagógus kompetenciája. 

Fontos szerepe a tanárnak abban van, hogy motiválja a tanulókat arra, hogy mindig viseljék 

a segédeszközt, hiszen hallásuk csak azzal optimális. 

 

6.2.  Az adó-vevő készülék jól segíti a hallássérült tanuló oktatását azáltal, hogy csak a 

hasznos jeleket erősíti fel, a háttérzajokat nem. Előnye, hogy a távolabbról jövő beszédet is 

erősíti. Egy adó és egy vevő részből áll, az adó részhez mikrofon csatlakozik, melyet 

általában a beszélő visel. 

 

6.3.1.  A Cohleáris implantátum „A cochleáris implantáció (CI) egy hallásjavító műtéti 

eljárás. Ennek során a csiga (cochlea) szőrsejtjeinek működését pótolják egy beültetett 

elektródával. A műtét előtt a gyermek alapos orvosi, gyógypedagógiai vizsgálaton esik át, 

ezek ismeretében döntenek a szülők a szakemberek támogató véleménye mellett a 

műtétről.” (dr. Perlusz Andrea) 

A cochleáris implantátum több elemből áll. Ezek egy részét a hallássérültek koponyájába 

operálják - közvetlenül a fejbőr alá ill. a belső fülbe vezetik -, más részeit pedig kívül, a 

testükön viselik. A külső elem részei: a hangokat felfogó mikrofon, a beszédprocesszor, 

valamint az adókészülék, ami a jeleket a beültetett belső elem felé továbbítja. Az adó és a 

vevő rész a fejbőrön keresztül mágnes segítségével kapcsolódnak. 

A cochleáris implantátum beépítésének legfontosabb feltétele, hogy a hallóideg - azaz a 

belső fültől az agykéreg felé vezető pálya - ép legyen. Amennyiben a műtét megtörténik 1 

hónappal később helyezik fel a készülék külső egységét. 

A cochlearis implantátumon kívül létezik még középfül implantátum és csontvezetéses 

implantátum is. 
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A csontvezetéses implantátum a hangokat a csont segítségével a belső fülbe továbbítja 

egyenesen ezzel áthidalva a külső és középfület. Három részből áll titánimplantátum, 

beszédprocesszor, illesztési felület. Legjobb eredmény a vezetéses, illetve kevert típusú 

halláscsökkenésnél, vagy egyoldali idegi hallássérülésnél érhető el. 

Középfül implantátum enyhe, közepesen súlyos és súlyos idegi típusú halláskárosodás, 

illetve kevert halláskárosodás esetében jelenthet megoldást. 

 

6.3.2. Egyéb műtéti eljárások 

 

- timpanoplasztika 

A dobhártya és hallócsontok középfülgyulladás következtében fellépő károsodását 

rekonstruálják műtéti eljárások során. 

 

- stapedotomia 

A kengyelt érintő csontosodási folyamat következtében kialakuló helyzet. Mesterséges 

anyagok felhasználásával protéziseket, pisztonokat ültetnek be. Ezzel lehetővé téve, hogy a 

rezgések újra eljussanak a belső fülbe. 

 

6.4.   Indukciós hurok 

 

A hallókészüléket viselő tanulók számára komoly és mindennapos problémát jelent a 

hallókészülékük mikrofonján át beérkező hangok értelmezése és megértése. Külső zajok 

jelenlétében, visszhangos környezetben, vagy amikor távoli és esetenként torzult hangokat 

kellene a hallókészülék mikrofonján keresztül értelmezni, a megoldást az indukciós hurok 

jelenti. 

Az indukciós hurok a komplex akadálymentesítésben használatos elektronikus eszköz. A 

helyes megnevezése hangfrekvenciás hurokerősítő-rendszer. Az indukciós hurkokat azzal 

a céllal fejlesztették ki, hogy a hallásukban sérült emberek számára hanginformációkat 

tegyenek érthetőbbé lehetővé téve számukra azok problémamentes befogadását és 

megértését.  

 

7.  A hallássérültek oktatásában használt kommunikációs módszerek lehetséges 

csatornái: 

 

- Vokális (hangi) - auditív csatorna: a hallásmaradvány aktivizálásának időpontja 

meghatározó, erre a lehetőségre épít a hallásnevelés. Ennek a csatornának a 

felhasználásával történik a hangos beszédben történő kifejezés és a beszéd 

megértésének kialakítása. Az enyhén hallássérült tanulók oktatásánál az auditív út 

érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nagyothallók esetében a beszédre épül a tanítás, 

kiegészítve szurdopedagógiai fejlesztéssel. 
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- Az artikulációs-vizuális csatorna: vagyis a szájról olvasás és az azt kiegészítő hallás, 

illetve olvasás. Súlyosabb veszteségek esetén a szájról olvasás domináns információ 

felvételt biztosít, és a hallási benyomások töltik be a kiegészítő szerepet. 

- Manuális-vizuális kommunikációs csatorna, mely az ujj-abc, fonomimikai jeleket, 

illetve a jelnyelv használatát jelenti. Az ujj-abc jelei valamennyi beszédhangot 

megjelenítik egy-egy kézjellel. A jelnyelv szónyelv, a jelek szavaknak felelnek meg. A 

jelnyelv alkalmazása két úton lehetséges, vagy a hangos beszédnek alárendelt 

helyzetben, azt mintegy kísérve, kiegészítve, vagy mint önálló információs csatorna. 

Siket közösségekben az egymás közti fő nyelvi érintkezési forma. A jelnyelv előnye 

lehet súlyos hallássérülteknél, hogy a beszélő figyelmét kevésbé terheli, és így a siketek 

számára könnyebb kommunikációs lehetőséget kínál. Használata indokolt olyan 

esetben, amikor a hangos beszéd értelmezése kevésbé jó eredményt ígér. 

- Grafikus-vizuális kommunikációs csatorna, ami az írás és olvasás területeit foglalja 

magába. Feltétele a gazdag szókincs és a nyelv grammatikai szabályainak ismerete. 

Fontos szerephez juthat, ha a hallássérült beszéde nem eléggé érthető. 

- Vokális (artikulációs) – taktilis csatorna: a mások, vagy magunk által produkált 

beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. Például gége érintése. 

- Manuális- taltilis: súlyosabb fokú hallás, illetve egyidejűleg látássérült személyek 

alkalmazzák kommunikációjukban. Amikor egymás tenyerébe írják az információkat. 

 

8. Módszertani útmutatások 

A szakképzés eredményességében elsődleges szerepe van az ún. teamben való 

tevékenykedésnek, azaz a különböző képzettségű szakemberek összehangolt működésének. 

A team összetétele: 

- közismereti oktatásban résztvevő tanárok, 

- a szakmai, elméleti oktatást végző szakoktatók, 

- a gyógypedagógus tanárok (szurdopedagógus, logopédus), 

- a pedagógiai munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek), 

- egyéb szakemberek (szakorvosok, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás), 

- szükség esetén jeltolmács bevonása a feladatmegértés elősegítéséhez, tanulói visszajelzéshez. 

 

Az oktatás során kiemelt jelentőségű a beszédértés megfelelő körülményeinek biztosítása.  

- A pedagógusnak, szakoktatónak minden körülmények között jó szájról olvasási képet 

kell biztosítania. Optimális feltételeket kell teremteni a beszédértés elősegítésére.  

- A tanár minden fontosabb közlésnél a hallássérült felé fordul természetes, jó szájról 

olvasási képet nyújtó artikulációval, közepes beszédtempóval és dallamosan, 

dinamikusan beszél. 

- A hallássérült gyermek, fiatal tanulását az átlagos gyermeknél, fiatalnál jobban segíti a 

vizuális szemléltetés. A tanár mimikája ezért legyen kifejező. Ő maga legyen empatikus 

személyiség, fejlett problémamegoldó képességű, optimista. Egyéntől és a 

halláskárosodástól függően hasznos lehet a jelnyelv egyes elemeinek ismerete. 
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- Az elméleti tanórákon a hallássérült tanuló válassza meg úgy a helyét, hogy a lehető 

legjobban lásson. A tanterem legyen jól megvilágított. Film-, dia-, videó vetítések előtt 

a tanár ismertesse, hogy mit kell majd megfigyelni. Sötétben, hallókészülék viselése 

mellett nem érti a tanuló a magyarázatot. 

- A gyakorlati oktatás során is először ismertetni kell, hogy mi kerül cselekvő 

szemléltetésre, azaz mit kell pontosan megfigyelni. Csak a feladat ismeretében tud a 

tanuló az író – számítógépre, a kezeire, a munkavégzés technikájára koncentrálni. 

Lehajló testtartás, takart száj esetén az információ tört része jut csak el a diákhoz. 

Számítógépes gyakorlatkor a tanár a gép mögött, a diákkal szemben állva tud 

ismereteket közvetíteni. 

- A tanár, szakoktató természetes hanghordozással, nyugodt tempóban köznapi 

hangerővel és artikulációval beszéljen! Előadása érthetőségét természetes gesztusokkal, 

élénk mimikával, finom testbeszéddel fokozhatja. 

- Zajos hátterű, szűk frekvenciás vagy túl gyors beszéd rontja a beszédértés esélyeit. 

Munkatevékenység közben, korrekció előtt a tanár érintse meg a tanulót, állítsa le a 

tevékenységet, amikor feladatot jelöl ki vagy javítja a diák munkáját. 

- A tanulók vizuális gondolkodásmódja miatt az oktatás során nagy jelentőségű a 

sokoldalú szemléltetés. A szemléltetés során meg kell győződni a szakmai ismeretek, 

fogalmak tartalmi megalapozottságáról, és beépüléséről a kognitív rendszerbe. A 

feldolgozás, alkalmazás szintjein szóbeli, táblázatos, írásbeli, rajzos visszacsatolás 

kérése tájékoztatást nyújt a pedagógusnak. A tudásszint értékelésekor a szemléltető 

eszközök használata melletti tudás értékelése tekinthető reálisnak. 

- Mivel a hallássérült fiatalok nyelvi szerkezetbeli gondolkodása gyengébb, szókincsük 

mesterségesen alakult ki, a felzárkóztatásra biztosított többlet órákon a hosszabb, elvont 

tartalmú, nehezebben ejthető szavak, kifejezések elsajátítása külön is kapjon 

megerősítést. 

- A megértés, bevésés ellenőrzését szómemória játékokkal, képekkel különböző 

szövegkörnyezetű előfordulások felismertetésével, önálló szövegbe helyezéssel 

célszerű gyakoroltatni. 

 

Kiscsoportos oktatási szervezeti formákban (pl. csoportbontásban) a hallássérült tanulók ne 

képezzenek külön csoportot. Mindig a hallók között dolgozzanak a tanulás-tanítás folyamán.  

Mindig legyen a csoportban segítője, akihez fordulhat 

 

Egyéb tanulásszervezési kérdések, gyakorlati teendők 

 

- A pedagógus, szakoktató jó szájról olvasási kép nyújtásával segítheti a beszédértést. 

- Az osztályteremben olyan ülőhelyet találjanak, ahonnan közelről láthatja és hallhatja a 

tanárt! Ne kerüljön szembe az ablakkal!  

- A tanulónak biztosított forgószék is előnyös lehet. Célszerű az első padba, jobb vagy 

bal szélre ültetni a hallássérült diákot. 
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- A megértést a vizuális oktatási módszerekre alapozott ismeretátadás segíti (képek, kép-

hang és írásalapú kommunikációs eszközök). 

- A tanítási órákon nélkülözhetetlen a közvetlen hallást segítő eszközök használata. 

- A hallássérültek integrált oktatását, elsősorban a beszédmegértést segíti elő a vezeték 

nélküli kommunikációs rendszer. A tanár-diák közvetlen kapcsolat URH adóvevő, 

illetve indukciós hurok alkalmazásával könnyíthető. 

- Nehezen kiejthető szakszavak artikulációs ejtésének kialakítását és automatizálását 

szurdopedagógus, logopédus támogatja. 

- Előtérbe kerülnek mind az oktatásban, mind a számonkérésben az írásbeli 

kommunikációs formák, melyek nyelvi megfogalmazása legyen egyszerű, lényegretörő. 

Hasznos a tanulóval közösen szerkesztett szakmai szakszótár, szakmai jelszótár 

segítsége. Az értékelés pozitív és ösztönző legyen. 

-  Mindig a hallók között dolgozzanak a hallássérült tanulók a tanulás-tanítás során. 

- A hallássérült gyermek, fiatal számára problémát jelenthet a hosszabb tanári előadás 

egyidejű követése és jegyzetelése. A probléma kiküszöbölésére javasoljuk, hogy 

készítsünk vázlatot a tanulónak, vagy más tanuló órai jegyzetét fénymásoljuk. 

Ügyeljünk, hogy a szakszavak ne kerüljenek hibásan megtanulásra! 

- Nem mindig egyszerű a hallássérült tanuló számára a témaváltás. A pedagógus segítheti 

a hallássérült megértését, ha órákon hangsúlyosabban jelzi ezt, illetve még egyszer 

összefoglalja a tematikus egységeket. Témaváltáskor az új téma kerüljön fel írásban a 

táblára, ezzel jelezve a következő tematikai egységet a hallássérült tanulónak. 

Könnyebbséget jelent, ha a hallássérült tanuló esetenként írásban is megkapja azokat a 

feladatokat, melyek utasítása sok elemből áll, s minden elem fontos információt hordoz. 

- Fontos a hallássérült tanulóval előzetesen megismertetni és elsajátíttatni a tananyag 

kulcsfogalmait. 

- A jegyzetek készítésénél lehet kijelölni segítő diákot/társat, aki az órán segíti a 

hallássérült diákot annak érdekében, hogy a többi diákkal együtt tudjon haladni. Illetve 

lehet alkalmazni indigót, fénymásolást. 

- Hangsúlyozzuk az órák végén elhangzó információkat! 

- Folyamatos legyen az ellenőrzés és értékelés, a tanulási folyamat az egyéni 

szükséglethez igazodjon. 

- A hallássérült gyermek, fiatal fejlesztése pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárásokkal, megfelelő audiológiai ellátással és egyre modernebb hallókészülékek 

szakszerű használatával történhet. 

- Az eredményes nevelést, a szakmai képzés színvonalát az előbbieken túl az általános 

iskolai tanulmányok, az eddig elért fejlődés is meghatározza. 

- A hallássérült fiatalok oktatása során fokozott figyelmet kell fordítani látásuk 

védelmére. 

 

9. Hallássérültek pályaválasztásának lehetőségei 
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A hallássérült tanulók pályaválasztásának szubjektív meghatározói lehetnek: 

- beszédszint 

- hallásfok 

- személyiség 

- készségek szintje.  

Az objektív meghatározó a szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség. A választás során 

háttérbe szorulnak azok a szakmák, melyek balesetveszélyesek, illetve amelyekben a 

beszédmegértés központi szerepet tölt be. Így a pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a szubjektív meghatározók fejlesztésére, hogy szakmák köre bővülhessen számukra.  

A munkavállalás szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be a hallássérült személy 

kiegyensúlyozottsága, a kapcsolatokra való nyitottsága, az érdeklődés foka, valamint a sérülés 

egészséges elfogadása, amely a halló emberekkel szembeni előítélet kialakulását akadályozza.  

Továbbá döntő szempont a pályaválasztásnál az iskolai tananyag elsajátításának szintje, hogyan 

fejlődnek képességei, készségei a tantárgyi tudás tükrében. 

 

10. A szakmai képzésen túl kiemelt speciális nevelési feladatok 

 

- Fontos feladat a szociális kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, az érintkezési 

formák pontos értelmezése, a megfelelő nyelvi formák elsajátítása a személyiség 

harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Elengedhetetlen az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszer pontos 

kiépítése, a kognitív funkciók szintjeinek állandó fejlesztése. 

- Fontos a vizuális percepció, az önkifejezés, önmegvalósítás, a valóság képi 

feldolgozásának bekapcsolása a tanítás-tanulás folyamatába a személyiség 

kibontakoztatása céljából. 

- Mozgás, ritmus, a beszéd-ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában. 

- Szükséges a tehetség gondozása. 

- Fel kell készíteni a diákokat a felnőttek, a munka világába való beilleszkedésre. 

 

 

XXVIII. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 
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 36 héttel  36 héttel  36 héttel  32 héttel 

Közismeret 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai rész) 

1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  

 10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése  

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
1  1  1    

Népi kézműves 

vállalkozásismeretek, 

marketing 

1  1  1  1  

10687-12 

Fazekasság 

Fazekas szakmai 

ismeretek 
1  1  2  1  

Fazekas anyagismeret 1  1      

Fazekas szakmai rajz, 

díszítő technikák 

gyakorlat 

 2  2  1  1 

Fazekas néprajz 1,5  1  1  1  

Fazekas szakmai 

gyakorlat 
 10  11  12  12,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; 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 
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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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

1
5
0
0

-1
2
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18  

 

  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek kialakítása 4        4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2        2 

Munkaeszközök biztonsága 2        2 

Munkakörnyezeti hatások 2        2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4        4 

1
1

4
9

9
-1

2
  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi alapismeretek       4  4 

Munkaviszony létesítése       4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

1
1
4

9
7

-1
2
 

F
o
g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1       10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2       10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       24  24 

Munkavállalói szókincs       20  20 

1
0
6
8
1

-1
2
 

N
ép

i 
k

éz
m

ű
v
es

 v
ál

la
lk

o
zá

s 

m
ű
k
ö
d
te

té
se

 

Művészettörténet 36  36  36  32  140 

Egyetemes művészettörténet 18  18  18  16  70 

Magyar művészettörténet 18  18  18  16  70 

Általános néprajz 36  36      72 

Tárgyi néprajz 12  12      24 

Folklór   8      8 
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Ünnepkörök, szokások 12  8      20 

Tájegységek néprajza 12  8      20 

Rajz gyakorlat  36  36  72  32 176 

Színtan  12  6  6   24 

Ornamentika  6  6  30  10 52 

Szakrajzi alapismeretek  12  12  18  12 54 

Térábrázolás   6  12  18  10 46 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
36  36  36    108 

Mesterségbemutató, vásár 12  12  12    36 

Szakmai előmenetel 8  8  8    24 

Zsűriztetés 8  8  8    24 

Szakmai fórumok 8  8  8    24 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

36  36  36  32  140 

Népi kézműves marketing 

alapjai 
36  36      72 

Népi kézműves vállalkozási 

alapismeretek 
    36  32  68 

1
0
6
8
7

-1
2
 F

az
ek

as
sá

g
 

Fazekas szakmai ismeretek   36  36  72  32  176 

A fazekasság 

technológiájának alapjai 
4        4 

A fazekasság eszközei 4        4 

A fazekaskorong fajtái, 

használatának alapjai 
2        2 

A korongozás fogásainak 

elméleti alapjai 
8  12  20  8  48 

A fazekas termékek 

retusálása, szárítása, 

díszítésének alapjai 

6  12  18  12  48 

A fazekas termékek mázas 

díszítése, a mázazás 

technológiája 

6  6  20  6  38 

A fazekas termékek első és 

mázas égetése 
4  4  8  4  20 
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A fazekas termékek befejező 

munkálatainak elmélete 
2  2  6  2  12 

Fazekas anyagismeret  36  36      72 

A fazekasság nyersanyagai 12  12      24 

A nyersanyagok 

csoportosítása és 

tulajdonságaik 

12  12      24 

A nyersanyagok színezése, 

tulajdonságainak módosítása, 

javítása 

12  12      24 

Fazekas szakmai rajz, 

díszítőtechnikák gyakorlat 
 72  72  36  32 212 

Kivitelezési és műhelyrajz 

készítés alapjai 
 12  6     18 

Műhelyrajz készítése  12  6  6  4 28 

Motívumok megrajzolása  24  24  18  12 78 

Díszítőtechnikák  24  36  12  16 88 

Fazekas néprajz 54  36  36  32  158 

A fazekasság kialakulásának 

története 
8  4  4    16 

A Kárpát-medence fazekas 

technikáinak alkalmazása és 

fejlődése a különböző 

történeti korokban 

8  4  4  4  20 

A Dunántúl nagy 

tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző 

fazekas technikák alapvető 

stílus- és formajegyeinek 

kialakulása, fejlődése 

napjainkig 

12  8  8  4  32 

A Felvidék nagy 

tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző 

fazekas technikák alapvető 

stílus- és formajegyeinek 

12  8  8  4  32 
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kialakulása, fejlődése 

napjainkig 

Az Alföld nagy tájegységeire 

és főbb fazekas központjaira 

jellemző fazekas technikák 

alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, 

fejlődése napjainkig 

14  12    10  36 

Erdély nagy tájegységeire és 

főbb fazekas központjaira 

jellemző fazekas technikák 

alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, 

fejlődése napjainkig 

    12  10  22 

Fazekas szakmai gyakorlat  360  396  432  400 1588 

A magyar népi fazekasság 

edénykészítésének gyakorlati 

kérdései 

 72       72 

Az edénykészítés 

előkészítési folyamatai, a 

korong használata 

 72  72     144 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

terítőmunka 

 72  90  72  60 294 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

felhúzómunka 

 36  90  72  60 258 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

kiegészítő munkák 

 48  72  72  64 256 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

mesterfogások 

 24  24  72  72 192 

Az edények engóbozása és 

mázazása 
 18  24  72  72 186 

Az égetés  18  24  72  72 186 
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Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 252 504 216 540 208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 964/29,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2256/70,1% 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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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 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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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 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 
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Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra 

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. 
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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, 

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 a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
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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) 

- 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
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1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

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.  
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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 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

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 
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Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 

  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 801 

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. 
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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. 

Munkaerő piaci 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. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre  x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

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 I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
y
el

v
ta

n
i 

re
n
d
sz

er
ez

és
 I

. 

N
y
el

v
ta

n
i 

re
n
d
sz

er
ez

és
 I

I.
 

N
y
el

v
i 

k
és

zs
ég

fe
jl

es
zt

és
 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

sz
ó
k
in

cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x x x x 

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 formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett 

egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 806 

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 

3.1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek. 

3.2. Témakörök 

3.2.1. 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 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 idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes 

és pontos használata révén fog megvalósulni. 

3.2.2. 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.  

3.2.3. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 807 

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. 

3.2.4. 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 szókincset, ami 

alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. 

A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 
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1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. digitális alapú feladatmegoldás x    

3.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
E

g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

3.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10681-12 azonosító számú, 

 

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Művészet-

történet 
Általános néprajz Rajz gyakorlat 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

Népi 

kézműves 

vállalkozás-

ismeret, 

marketing 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai művészeti, néprajzi ismereteit × × x x             

A hagyományos mintakincs alapján az alapanyag, forma, funkció és a 

díszítmény harmonikus egységét alkalmazva alkot 
 × x     x         

Figyelemmel kíséri a kortárs kézművesek tevékenységét  ×          x x x   

Kialakítja, berendezi műjelét műhelygalériáját     x     x       

Kialakítja és kezeli raktárát               x x 

hagyományőrző rendezvényeket látogat        x         

Mesterség-bemutatót tart, bemutatókon, vásárokon, pályázatokon részt   x  x  x          
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vesz 

Zsűrizteti termékeit, minőségi munkavégzésre törekszik   x              

Tájékozódik szakmai fejlődésének lehetőségiről,- szakmai pályázatok, 

továbbképzések, szakmai fórumok, érdekképviseleti szervezetek – 

különféle szakmai rangok, címek (Népművészeti Ifjú Mestere, Népi 

iparművész) megszervezésének módjáról 

   x  x   x        

Vállalkozást indít és működtet         x     x   

Üzleti tervet készít               x x 

Kiépíti, létrehozza saját arculatát, promóciós anyagokat, cégért készít           x  x  x  

Piackutatást végez, meghatározza a célközönséget, kivitelezési koncepciót 

alakít ki 
            x    

Kialakítja értékesítési csatornáit             x  x  

Költségkalkulációt, árkalkulációt készít, alapanyag-szükségletet számol, 

tájékozódik az alapanyag-beszerzés lehetőségeiről 
            x    

Garanciát vállal munkájára              x   

Gondoskodik a biztonságos raktározásról            x     

Gondoskodik a késztermék csomagolásáról, ellátja a megfelelő 

információkkal 
            x x   

Dokumentálja munkáit ( rajzos, műszaki, foto dokumentáció)    x             

Gondoskodik munkavédelmi szabályok betartásáról és baleset megelőzésről   x   x           

Dokumentál, elvégzi/elvégezteti a szükséges adminisztrációt        x x        

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai × ×               

A különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, szellemi és × ×               
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tárgyi sajátosságai 

Népművészet, néprajz alapjai      x           

A művészettörténet stíluskorszakai,  szellemi és tárgyi sajátosságai x       x         

Különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, tárgykultúrájának 

változásai 
     x           

Jelentős bemutatók, pályázatok    x  x           

A zsűriztetés lehetőségei    x x  x          

A műhely, műhelygaléria létrehozásának törvényességi, szakmai 

szempontja 
   x x x   x        

A műhely, műhelygaléria berendezésének, munkavédelmi, 

környezetvédelmi, és szakmai, és látványosság szempontjából történő 

kialakítása  

    x x x          

A raktár kialakítása, működtetése, a raktárkezelés szabályai         x  x      

Vállalkozási formák          x       

A vállalkozás létrehozásának. működtetésének szabályai      x           

Piackutatás és marketing alapjai     x            

Saját promotálás készítése                 

Költségkalkuláció, árképzés    x             

Üzleti terv SWOT analízis készítés                x 

A kivitelezési-és műhelyrajz készítésének alapjai egyezményes jele, pontos 

használatuk 
  x x x            

A népi kézművesség termékeinek értékesítési formái lehetőségei      x         x x 

Szerzői jog szabályai           x x    x 

Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások    x x          x x 
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A szakmai életút lehetőségei, szakmai elismerések     x x           

Szerszámok, munkaeszközök     x x           

Alapanyagok és azok beszerzésének lehetőségei     x x           

Munka-baleset- és tűzvédelem  alapjai               x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvezet ismerete × x               

Szakmai rajzok, tervek jelzéseinek megértése, követése     x x           

Szakmai dokumentáció készítésének ismerete                 

Zsűriztetés szabályainak ismeret          x x      

Bemutatókon való részvétel lehetőségeinek ismerete        x x         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x            

Szorgalom x x               

Precizitás       x x         

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x      x x x    

Prezentációs készség x x     x    x x x    

Konfliktusmegoldó készség      x   x  x  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x   x          x x 

Tervezés       x x    x  x x  

Gyakorlatias feladatértelmezés  x  x  x        x   



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 815 

4. Művészettörténet tantárgy  140 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó 

képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet legfontosabb korszakairól, ezek 

művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról és a stílustörekvésekről. A szakképzés 

jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes művészettörténeti korszakok iparművészetének 

bemutatása. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Egyetemes művészettörténet 70 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi kultúrákban 

A kézművesség új-kőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

4.3.2. Magyar művészettörténet 70 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. Szkíták, hunok és 

avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 

Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    
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3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Általános néprajz tantárgy  72 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 

szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb irányairól, 

a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli életéről. A népi kézműves 

képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-medence tájegységeinek néprajza, 

tárgyi és szellemei néprajzának megismertetése, az ünnepkörök, szokások elsajátíttatása. 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Tárgyi néprajz 24 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

5.3.2. Folklór 8 óra 

Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 

Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 

Népi gyógyítás 

5.3.3. Ünnepkörök, szokások 20 óra 

Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 
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A játék szerepe a paraszti társadalomban 

5.3.4. Tájegységek néprajza 20 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

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 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Múzeumi, tájházi tárgyakkal 

1.7. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

kutatás 

 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  ×  

1.5. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
×    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló ×    

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6.  Rajz gyakorlat tantárgy 176 óra 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan 

megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási módokat, a szakrajzi 

alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és napjainkban, a motívumok, 

ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 

 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 

6.3. Témakörök 
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6.3.1. Színtan 24 óra 

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

6.3.2. Ornamentika 52 óra 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

6.3.3. Szakrajzi alapismeretek 54 óra 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

6.3.4. Térábrázolás  46 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 
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Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum, tájház, faluház gyűjteménye, természetben rajzolás, tanterem. 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    
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2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7. Népi kézműves szakmai alapismeretek tantárgy  108 óra 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek azokkal a 

lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi kultúrában a 

közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a népművész csak a tradíció 

ízlésvilágának az ismert jelképrendszer felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A 

jelentős falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, 

hogy a legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek 

alkotó munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több lehetőség 

segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, teremtő műhelymunkájukat. 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

7.3. Témakörök  

7.3.1. Mesterségbemutató, vásár 36 óra 
Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 

Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb országos 

rendezvénye 

Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

NESZ közös szervezése 

Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 

Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 

Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 
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Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

7.3.2. Szakmai előmenetel 24 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek adódnak, mit 

érhet el tehetséggel, szorgalommal. 

Elismerések, kitüntetések: 

Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 

Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

7.3.3. Zsűriztetés 24 óra 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége van a népi 

iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 

Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 év 

folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az alkotó, kérheti a 

Népi Iparművész címet. 

7.3.4. Szakmai fórumok 24 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma fennmaradásában, 

gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell pályázatokon részt venni, pályázatot 

írni. 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Pályázatok, Konferenciák 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 

Vásárok 

Kiállítások 

Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

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 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6. projekt   x  

1.7. házi feladat x    

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   
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3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

8. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy 140 óra 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma 

kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely 

biztonságos működtetésére. 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

8.3. Témakörök  

8.3.1. Népi kézműves marketing alapjai  72 óra 

Marketing szerepe és fejlődése, a marketing gondolkodáskialakítása. 

Piac jellemzői, célpiac meghatározása, célpiachoz igazodó marketingmix kidolgozása. 

Fogyasztói magatartás, vásárlói döntést meghatározó tényezők. 

Termékpolitika, termékfejlesztés, termékválaszték, termékek márkázása, termékek 

csomagolása. 

Árpolitika céljai, árakat meghatározó tényezők, árképzés folyamata, árkialakítás 

módszerei, árképzés speciális formái, behatoló ár, bevezető ár, lélektani ár. 

Értékesítés politika, értékesítési csatornák, közvetítők funkciói. 

Kommunikációs politika, reklám, értékesítés ösztönzés, személyes eladás, propaganda, 

kiállítások, vásárok, ajándéktárgyak, eladáshelyi reklám, termékkatalógus. 
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Arculat - logo, cégér, csomagolás, honlap készítése, névjegy, üzlet, nyitott műhely, 

műhelygaléria kialakítása. 

A szekunder és primer piackutatás összehasonlítása, szóbeli és az írásbeli megkérdezés 

jellemzői, a kérdőív szerkesztés szabályai, kérdőívek feldolgozásának módja, kérdőívek 

értékelése. 

Stratégia típusok, vállalkozás környezetének elemei, versenykörnyezet elemei. 

8.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek 68 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formáinak megismerése különösen a kisvállalkozásokra 

jellemző KFT és BT előnyei és hátrányai. 

A vállalkozások létrehozásának, és megszűnésének gazdasági, jogi szabályai, felmerülő 

költségei. 

Az egyéni vállalkozás alapításának, működésének feltételei. Egyéni vállalkozót terhelő 

adók. 

Üzlet és műhely, nyitásával, járó jogi és adminisztratív teendők, engedélyek beszerzése. 

Alapvető számviteli ismeretek, mérleg és eredmény-kimutatás fogalma, célja. Bevételek 

meghatározása, amortizáció jelentése, számítása. 

A mérleg tételek és eredmény-kimutatás kategóriáinak meghatározása. 

Pénzügyi ismeretek, hitel, kamat, finanszírozás módjai. 

Hitelezési eljárás megismerése, hitellel járó költségek és kockázatok. 

Adózási alapismeretek, a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok. 

Alkalmazottal kapcsolatos bejelentési és járulékfizetési kötelezettség. 

Az üzleti terv fejezeteinek megismerése, induló vállalkozáshoz üzleti terv készítése. 

Költségszámítás, önköltségszámítás, árképzés. 

Általános forgalmi adó mértéke, számítása. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek, a gyártó, a kereskedő felelőssége, a termékekre 

vonatkozó szavatossági jog jelentése. 

Ellenőrző hatóságok szerepe: 

Országos Munkavédelmi Felügyelőség, 

Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési területei. 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, műhelygalériák 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  
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1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. Képes illusztrációk mesterségbemutatókról  x x  

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 

promociós anyagairól, honlapok 
 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 

10687-12 azonosító számú, 

 

Fazekasság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10687-12 azonosító számú, Fazekasság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

10687-12 Fazekasság  

Fazekas szakmai ismeretek 

Fazekas 

anyag-

ismeret 

Fazekas 

szakmai rajz, 

díszítő-

technikák 

gyakorlat 

Fazekas szakmai néprajz Fazekas szakmai gyakorlat 
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Berendezi a műhelyét, beszerzi az eszközöket, 

kéziszerszámokat, alapanyagokat 
x x       x x  x          x x       

Folyamatosan bővíti szakmai, művészeti, néprajzi 

ismereteit 
x             x x x x x x x x x x x x x x x x 

Figyelemmel kíséri a szakmai irodalom megjelenését, 

szakmai eseményeket 
x        x       x x x x x x x x x x x x x x 

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt készít     x x      x x x  x x x x x x x x x x x x   

Az alapanyagokat és az eszközöket kiválasztja és 

előkészíti 
x x       x x x x  x  x  x          x  

Tervdokumentációt készít, archiválja a tervet, az 

alapanyagok megjelölését 
        x x x x x x x   x x x x  x       

Kiválasztja és előkészíti az alapanyagokat, eszközöket  x       x x x                 x  

Cserépedényt készít x x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x 

Az elkészült nyers agyagedényt a technológiai folyamat 

további lépéseihez előkészíti 
x    x      x                   

Nyers retusálást végez, fülez, földfestékkel bevon 

(engóboz), díszít – a terv alapján 
    x      x x x x x   x x x  x x x x     

A kész agyagedényt megszárítja, majd kiégeti       x                      x 

Az egyszer égetett agyagedényt szükség esetén mázzal 

díszíti, mázazza, majd másodszor is kiégeti 
     x x  x x x   x x   x x x x   x x    x 

Minőségi ellenőrzést végez        x       x          x     

Csomagolja, értékesíti a készterméket        x                      

Törekszik minőségi munkavégzésre x x x x x x x x                      

Betartja a munkavédelmi előírásokat   x x x x x x   x                   
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A szakmai és néprajzi hagyományok ismeretével, azok 

szabályait betartva alkot 
x x x x x 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 fazekasság kialakulásának története, fejlődése                x              

Az európai és hazai fazekas technikák alkalmazása és 

fejlődése a különböző történelmi korszakokban napjainkig 
                x             

A Kárpát-medence nagy tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző fazekas technikák alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, fejlődése a történelem során 

napjainkig 

                 x x x x         

A népi kézműves fazekasság elméleti alapjainak teljes 

körű ismerete, alkalmazása, különös tekintettel a 

tájegységekre jellemző motívumokra és technikákra 

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

A népi kézműves fazekasság eszközeinek története és 

használata 
 x              x x x x x x         

A munkahely, eszközök, gépek előkészítése, 

karbantartása, pontos beállításuk, az üzembiztonság 

betartása 

 x                     x      x 

A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok x x x x x x x x x x x           x x x x x x x x 

A balesetmentes munkavégzés biztosítása x x x x x x x x x x x           x x x x x x x x 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítés alapjai, 

egyezményes jelei és pontos használatuk 
                             

Az elkészítendő tárgyak pontos méretezésű 

műhelyrajzainak elkészítése 
           x x                 
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Az alkalmazott motívumok megrajzolása, műhelyrajzának 

megszerkesztése 
    x x      x x     x x x x         

A tervek, műhelyrajzok megértése és értelmezése            x x                 

A forma és funkció összhangjának megjelenítése az 

elkészítendő tárgyakban 
  x         x x x x   x x x x x x x x x x   

A fazekas munkák készítése során használatos 

nyersanyagok, azok csoportosítása és főbb tulajdonságai 
        x x x                   

A fazekas munkák elkészítéséhez leggyakrabban használt 

alapanyagok kiválasztásának és felhasználásának 

szempontjai 

        x x x           x        

A fazekassághoz felhasznált nyersanyagok 

tulajdonságainak módosítása, javítása, esetleges színezése 
        x x x           x        

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és 

kémiai folyamatok 
        x x x           x        

A termékkészítéshez szükséges agyagmennyiség 

kiszámítása 
        x x x           x        

A technológiai folyamatok előkészítése x        x x x x x         x x       

Az elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és 

azok sorrendjének meghatározása 
x                             

Az alkalmazandó technikák megállapítása, kiviteli mód 

meghatározása 
x                             

A népi kézműves fazekasság szabályszerű gyakorlati 

folyamata 
  x x x x x     x x x    x x x x x x x x x x x x 

A népi kézműves fazekasság eszközeinek, technikájának  x                    x x x x x x x x 
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szabályszerű alkalmazása 

A fazekaskorong használata   x x                  x x x x x x   

A népi kézműves fazekas munkák szárítása, az első égetés 

előtti díszítése és nyers égetése (zsengélése), tisztítása 

(retusálás) 

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

A népi kézműves fazekasság díszítőtechnikáinak 

alkalmazása fazekas munkákon 
    x x    x x x x x x   x x x x       x  

A népi kézműves fazekas munkák mázazása, második 

(mázas) égetés előtti díszítése 
     x    x x x x x x   x x x x       x  

A népi kézműves fazekas munkák második (mázas) 

égetése 
      x   x x       x x x x       x x 

A befejező munkálatok elvégzés        x          x x x x        x 

A népi kézműves fazekas munkák javíthatósága, szükség 

esetén a javítás elvégzése 
       x   x                 x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Látványrajz készítése            x x x x x x x x x x         

Műhely-, kivitelezési rajz készítése            x x x x x x x x x x         

Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése     x x        x x x x x x x x         

Szabadkézi rajzolás     x x      x x x x x x x x x x         

Szakmai eszközök és berendezések használata  x          x  x                

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség                x x x x x          

Állóképesség   x x            x x x x x x         

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x          x x   x x   x x x x x x x  
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság           x       x x x x   x x x    

Kompromisszumkészség           x                   

Rugalmasság           x                   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x x x 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 

Gyakorlatias feladatértelmezés   x x x x x    x x x         x x x x x x x x 
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9. Fazekas szakmai ismeretek tantárgy 176 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a technológiai folyamatok elméleti 

ismerete azok fogásainak alkalmazási lehetőségei és alapszintű elsajátítása. A 

munkafolyamatok műveletekre való bontásának képessége. A korongozás eszközeinek 

ismerete, valamint az alapvető fogások a korongozásban. Az alapvető díszítési technikák 

ismerete és helyén való alkalmazása, és annak módja. Az égetési és mázazási folyamtok 

elméletének elsajátítása.  

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, rajz 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. A fazekasság technológiájának alapjai  4 óra 

A fazekasság kialakulásának okai, történetének, technikai, technológiai változásának 

okai.  

Az európai és a Kárpát-medencei fazekasság technológiai és stílusbeli változásának 

áttekintése, megismerése és módosulásainak története. 

 

9.3.2. A fazekasság eszközei 4 óra 

A népi fazekasság alapvető eszközeinek története, megismerése és azok szabályszerű 

használata, a szakszerűség alapelveinek ismerete. A különböző fajtájú fazekaskorongok 

használatának szabályai. 

 

9.3.3. A fazekaskorong fajtái, használatának alapjai 2 óra 

A fazekaskorong fejlődésének lépései, azok használata európai viszonylatban. A 

fazekaskorong fajtáji, azok használata, előnyei, hátrányai. 

 

9.3.4. A korongozás fogásainak elméleti alapjai 48 óra 

A népi fazekasság eszközeinek és technikájának szabályszerű használata, a szakszerűség 

elveinek ismerete. A népi fazekasság alapanyagainak ismerete, kiválasztása, előkészítése. 

Az agyag középre fogása a korongon. Az edényfal felhúzása, vékonyítása. Az 

agyagedény elkészítésének alapvető fogásai. Az edény levétele a korongról. 

 

9.3.5. A fazekas termékek retusálása, szárítása, díszítésének alapjai  48 óra 

Az egyes munkafázisok sorrendjének meghatározása, a munkafolyamatok műveletekre 

bontása. Az elkészült edény nyers retusálása, tisztítása, esztergálása, szivacsolása. Az 
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edények biztonságos szikkasztása, szárítása. Az alapvető díszítési technikák ismerete és 

alkalmazásának módja. 

 

9.3.6. A fazekas termékek mázas díszítése, a mázazás technológiája 38 óra 

A népi fazekasság hagyományainak ismeretében az egyszer égetett agyagedényeket 

szükség esetén mázzal díszíti ismerve azok hagyományait, és alkalmazásának 

lehetőségeit, technológiáját. A mázazás menetének munkafázisai, technológiája. A mázak 

tulajdonságainak ismerete. 

 

9.3.7. A fazekas termékek első és mázas égetése 20 óra 

Az égetés fajtái, az égetéshez szükséges eszközök, alapanyagok ismerete. Az első, vagy 

cserépre égetés (zsengélés) elemeinek ismerete, folyamata, kémiai és fizikai 

tulajdonságai. Az agyagedény tulajdonságainak változása az első égetés során. Az 

zsengélés és a mázas égetés közötti jelentős különbségek ismerete. A mázas égetés 

elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása. 

 

9.3.8. A fazekas termékek befejező munkálatainak elmélete 12 óra 

A fazekas edények elkészítésének, a technológiai folyamatának értékelése. Az égetés 

utáni minőség-ellenőrzés Az égetési hibák javítási lehetőségei, azok alapvető ismeretei. 

Az kész edények raktározása, csomagolása, szállítása 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-szám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 837 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

 

9.5.2.  tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  Fotóalbumok, 
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szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10. Fazekas anyagismeret tantárgy  72 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a technológiai folyamatok elméleti 

ismerete, azok fogásainak alkalmazási lehetőségei és alapszintű elsajátítása. A népi 

fazekasságban használatos legfontosabb alapanyagok ismerete, azok fajtái, tulajdonságai. 

Szükség esetén a tulajdonságaik módosításának lehetőségei és módjai. Az alapanyagok 

beszerzési lehetőségei, előkészítésük menete. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, földrajz 

 

10.3. Témakörök 

 

10.3.1. A fazekasság nyersanyagai 24 óra 

A fazekasság kialakulásának földrajzi okai, alapanyagok lelőhelyei, azok kialakulásának 

miértje, menete. A Kárpát-medence területén található agyag és egyéb alapanyagok 

lelőhelyei. Az agyagbányák fajtái, az agyag kitermelésének módjai. Az egyéb 

alapanyagok – engóbok, mázak, oxidok – keletkezése, kitermelése. Az alapanyagok 

használati lehetőségei 

 

10.3.2. A nyersanyagok csoportosítása és tulajdonságaik 24 óra 

A népi fazekasság alapvető nyersanyagainak csoportosítása. 

Az agyag lelőhely és szennyeződés szerinti csoportosítása, tulajdonságaik. Az engóbok, 

a mázak, azok tulajdonságaik. A színező anyagok csoportosítása, a fém-oxidok. 

 

10.3.3. A nyersanyagok színezése, tulajdonságainak módosítása, javítása   4 óra 

A természetes és mesterséges színező anyagok. Az agyag tulajdonságainak módosítási 

lehetőségei, az agyaghoz keverhető anyagok. A mázak tulajdonságai, azok 

viszkozitásának, tapadásának, olvadáspontjának változtathatósága.  

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor- Alkalmazott oktatási  A tanulói tevékenység szervezeti Alkalmazandó eszközök és 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 840 

szám módszer neve kerete felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 
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3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 212 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a forma és motívumkincs 

megismerése, azok alkalmazása az edénykészítés folyamatában. A népi fazekasságban 

használatos legfontosabb formák és motívumkincs ismerete. A kivitelezési- és műhelyrajz 

készítésének az alapjai, egyezményes jelek ismerete és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy 

méretének megtervezése és megrajzolása, műhelyrajz készítés. A Kárpát-medencében 

használatos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazása az elkészült tárgyakon. A motívumok 

világának és a népi fazekasság szimbolikájának ismerete, helyén való alkalmazása. A 

díszítőmotívumok megrajzolása a technikák ismeretében. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz, néprajz 

 

11.3. Témakörök 

 

11.3.1. Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 18 óra 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 

és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 

 

11.3.2. Műhelyrajz készítése 28 óra 
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A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajzkészítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

 

11.3.3. Motívumok megrajzolása 78 óra 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

 

11.3.4. Díszítőtechnikák 88 óra 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód.  

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár. 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor- 

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 
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11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  
Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 
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internetes oldalak 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

12. Fazekas néprajz tantárgy 158 óra 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság kialakulásának okai, történetének, technikai változásainak megismerése. 

A Kárpát-medence nagy tájegységeinek jellemző stílusjegyeinek és formakincsének 

megismerése, technológiai áttekintés.  A Kárpát-medencében használatos díszítőtechnikák 

ismerete és alkalmazása az elkészült tárgyakon. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, földrajz, néprajz 

 

12.3. Témakörök 

 

12.3.1. A fazekasság kialakulásának története 16 óra 

A fazekasság létrejöttének történelmi, földrajzi és társadalmi okai, lehetőségei. 

 

12.3.2.  A Kárpát-medence fazekas technikáinak alkalmazása és fejlődése a 

különböző történeti korokban 20 óra 

A fazekasság technológiai és stílusbeli változásainak áttekintése, megismerése és 

módosulása a történelem során. A fazekasság fejlődése a Kárpát-medencében az őskortól 

napjainkig. 

 

12.3.3. A Dunántúl nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 32 

óra 

A dunántúli fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja a dunántúli edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

12.3.4. A Felvidék nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 32 

óra 
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A felvidéki fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja a felvidéki edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

12.3.5. Az Alföld nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 36 

óra 

 

Az alföldi fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja az alföldi edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

12.3.6. Erdély nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 22 

óra 

 

Az erdélyi fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja az erdélyi edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár, múzeum, helytörténeti- és magángyűjtemények 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 846 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4 Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 
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12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13. Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 1588 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság gyakorlati alapjainak megismerése, a forma és motívumkincs 

megismerése, azok alkalmazása az edénykészítés folyamatában. A népi kézműves 

fazekasság alapanyagainak és technológiájának, a fizikai és kémiai folyamtok alapvető 

megismerése, a fazekaskorong és az egyéb eszközök szabályszerű használata. A forma és 

a funkció alapvető elvének ismerete és figyelembe vétele. A népi fazekasságban 

használatos legfontosabb formák és motívumkincs ismerete. A népi fazekasság 

edénykészítési munkafolyamatának sorrendi meghatározása, alkalmazása. A népi 

fazekasság díszítő technikáinak alkalmazása a fazekas munkákon, mázazása, zsengélő és 

mázas égetése. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, földrajz, néprajz, fizika, kémia 

 

13.3. Témakörök 

 

13.3.1. A magyar népi fazekasság edénykészítésének gyakorlati kérdései 

 72 óra 

A fazekas munkák elkészítése során használatos alapanyagok tulajdonságai, felhasználási 

területük, szempontjaik. Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai 

folyamatok ismerete, a nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. 

A forma és nyersanyag, a forma és funkció összefüggéseinek felismerése és alkalmazása. 

 

13.3.2. Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata   

 144 óra 

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 

 

13.3.3. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  
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 294 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

13.3.4. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – felhúzómunka  

258 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence korsós 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

13.3.5. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – kiegészítő munkák  

256 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és 

funkció összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence 

fazekas központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének 

ismerete, alkalmazása. A megkorongozott agyagedény retusálása, fülezése, földfestékkel 

való festése, egyéb díszítési lehetőségeinek ismerete és alkalmazása. 

 

13.3.6. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – mesterfogások    

192 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A mesterség bravúros edényeinek elkészítési technológiáinak ismerete 

(miska kancsó, csali kancsó, stb.). 

 

13.3.7. Az edények engóbozása és mázazása 186 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

 

13.3.8. Az égetés 186 óra 
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A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers 

égetése – zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, 

technológiai menete. Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A 

munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely, gyakorlati műhely 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés  x  
Képek, filmek, helyszíni 

bemutatás 

1.4. házi feladat x   gyakorlás 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x    
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2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x    

3. Gyakorlati munkavégzés körében     

3.1. Műveletek gyakorlása x   fazekaskorongok 

3.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  fazekaskorongok 

 

13.6. 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 

 

Négy évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. 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. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10687-12 Fazekasság 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat  

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai  

Műhelyrajz készítése  

Motívumok megrajzolása 

Díszítőtechnikák 

Fazekas szakmai gyakorlat 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong 

használata 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – 

terítőmunka 

Az edények engóbozása és mázazása 

Az égetés 

 

 

 

10687-12 Fazekasság szakmai követelménymodul 

 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 
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A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 

és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 

 

Műhelyrajz készítése 

A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajzkészítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

Motívumok megrajzolása 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

 

Díszítőtechnikák 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód. 

 

Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata  

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 

 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 
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Az edények engóbozása és mázazása  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

Az égetés 

A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers égetése 

– zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, technológiai menete. 

Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A munka- és tűzvédelmi előírások 

betartása. 

5.58. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

34 215 01 

NÉPI KÉZMŰVES  

(FAZEKAS SZAKMAIRÁNY) 

szakképesítés  

szakiskolában történő oktatásához  

hallássérültek (sh) számára 

 

 

V. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– 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 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 
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VI. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01  

 

A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (Fazekas szakmairány) 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 

105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

VII. 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 4. Művészet, közművelődés, 

kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

VIII. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 855 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

-- -- 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

  

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

 

 

XXIX. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

A hallássérült tanulók 

 

6. A hallássérülés fogalma 

 

A hallássérülés a különböző mértékű és jellegű halláscsökkenés gyűjtőfogalmaként 

használatos. A hallószerv organikus illetve funkcionális elváltozását jelenti, mely állapot 

valamely betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség következménye. 

A hallássérülés fogalma két fő részre, a nagyothallásra és a siketségre, illetve a köztük húzódó 

átmeneti sávra, a hallásmaradványos állapotra osztható.  

Az emberi fül meghatározott magasságú és hangerejű levegőrezgéseket képes hangként 

felfogni. Az ún. hallásküszöb azoknak a hangoknak az érzékelését jelenti, amelyeket még éppen 

meghallunk. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik. Ennek regisztrálása 

audiogrammal történik. Két szempontból jellemezhető a hallás: a még éppen meghallott 

hangerő és a meghallott hangmagasság vonatkozásában.  

Ép hallású az, akinek hallási ingerküszöbe megfelel a teljesen ép hallású fiatal (átlag 18-20 

éves) egyének ingerküszöbe 0 dB-lel jelzett átlagértékeinek. Ez a hallás kiterjed a hallható 

hangok teljes tartományára, vagyis a 20 és a 20 000 frekvenciájú hangok területére. Műszeres 

hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, audiométerrel. A vizsgálat során megkeresik 

minden frekvencián (125Hz-8000Hz) azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet éppen 

meghall a páciens. A hallásvizsgálat eredményét az audiogramon rögzítik.  
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A 0 dB-től - pozitív számok felé - eltérő legkisebb értéket orvosi szempontból már 

halláscsökkenésként értékelik. Ha az ember hallószerve valamilyen betegség, kórfolyamat 

következtében annyira károsodik, hogy korlátozottan lesz képes a hangingerek felvételére, 

hallási fogyatékosság alakul ki.  

Míg a hallássérülés orvosi értelemben egy tág fogalom, szűkebb terjedelmű gyógypedagógiai-

pedagógiai fogalomként értelmezve egy olyan hallási rendellenesség, ahol a sérülés időpontja, 

mértéke, minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása, zavartalan fejlődése 

vagy folytatása lehetetlen, és a sérült egyén gyógypedagógiai (re)habilitációra szorul.  

A fentiek értelmében tehát eltér egymástól a hallássérülések orvosi és pedagógiai 

kategorizálása. Az orvosi jellegű csoportosítás esetén csupán a mennyiségi szempontok 

elsődleges figyelembevételével sorolja csoportba a hallássérülteket.   

 

2.  A hallássérültek csoportosítása 

2.1.  A hallásveszteség foka, mértéke, típusa szerinti felosztás: 

 Nagyothallók, akiknek a hallásvesztesége 20-90 dB a beszédfrekvenciában. 

 Siketség határán lévő nagyothallók, akiknek 90-110 dB a hallásvesztesége a 

beszédfrekvenciákon. 

 Siketek, akiknél 110 dB a hallásveszteség a beszédfrekvenciákon  

A korai életkorban megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a személyi 

adottságok függvénye (értelem, beszéd, tanulékonyság, stb.), hogy a gyermekre, fiatalra a 

nagyothalló vagy a siket típusú fejlődésmenet jellemző. 

 

2.2.  A hallásveszteség fellépésének időpontja szempontjából történő felosztás 

 Prelinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 Posztlinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása utáni időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 

2.3.  A csoportosítás történhet a hallásküszöb, a beszéd-, nyelv megértés nehézségei és 

speciális fejlesztési szükségletek szerint: 

- Enyhe fokú nagyothallás (30-45 dB a hallásküszöb) 

- Közepes fokú nagyothallás (46-65 dB a hallásküszöb) 

- Súlyos fokú nagyothallás (66-90 dB a hallásküszöb) 

- Átmenet a nagyothallás és a siketség között (91-110 dB a hallásküszöb) 

- Siketség (110 dB felett) 

 

13. A hallássérülés okai 
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A hallási fogyatékosság okai lehetnek örökletesek és szerzettek. 

A halláscsökkenés rendkívül összetett kórkép, a nagyothallás és siketség okai igen sokrétűek. 

Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatóak: 

 

3.1. Örökletes vagy genetikai hallási fogyatékosság 

Az örökletes hallássérülés, mint minden genetikus ártalom domináns és recesszív jellegű 

lehet. Általában kétoldali. Az örökletes eredetű hallásveszteségek lehetnek idegi, vezetéses 

vagy kevert típusúak, gyakran fordulnak elő közöttük progresszívek. Löwe (1992.) szerint 

az örökletes esetek egyharmadánál progrediáló halláskárosodásról van szó. 

 

3.2.Szerzett hallási fogyatékosság 

A szerzett hallási fogyatékosság esetében, az ártalmak három csoportját különböztetjük 

meg:  

 Prenatális - A prenatális sérülések vagy más néven intrauterin, méhen belüli károsodások, 

az intrauterin fejlődés során alakulnak ki, és kb. 20%-át alkotja a hallási fogyatékosságnak. A 

méhen belüli életben a magzatot igen sok károsodás érheti, például: a túlzott alkoholfogyasztás, 

a mértéktelen dohányzás és számos fertőző betegség ártalmai, gyógyszerártalmak. 

 Natális vagy perinatális- a szülés körüli időszakban, illetve a szülés alatt meghatározott 

kórokok, kóros állapotok okozhatnak károsodásokat a hallószerv területén. A koraszülött 

gyerekek között is gyakori a hallási, illetve halmozott fogyatékosság. Ennek oka az érfalak 

gyengesége és az ennek következményeként előforduló agyvérzés, vagy minimális 

oxigénhiányos állapot. 

 Posztnatális - a születés után sokféle kórok (mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai) vezethet 

halláskárosodáshoz, sokszor egymással kölcsönhatásban. A szülés utáni első években 

elszenvedett fertőző betegségek közül az agyvelő- és agyhártyagyulladás rendszerint 

súlyosabb, halmozott fogyatékossággal is járhat. A leggyakoribb betegség a középfülgyulladás. 

Bár az utóbbi években csökkenőben van a skarlát, diftéria, vörheny, kanyaró és más fertőző 

betegségek előfordulása, mégis számolni kell ennek veszélyével, mely hallóideg, középfül vagy 

belsőfül eredetű hallássérülést okozhat. 

Az utóbbi évtizedekben az antibiotikumok széleskörű elterjedésével nőtt a hallássérült 

gyermekek száma. Főleg a súlyos, gyulladásos betegségekre felírt erős antibiotikumok 

okozhatnak hallóideg károsodást. 

Mechanikai traumák, a hallószervre vagy a koponyára ható különböző erőbehatások a 

hallószerv sérüléséhez, halláscsökkenéshez vezethetnek. Ezek a sérülések különböző ütések, 

baleset, roncsolások következtében létrejött traumák, pl. a koponyát érő traumák a belső fül 

sérülését is okozhatják. 

Kémiai anyagoknak, bizonyos vegyszereknek, gyógyszereknek a belső fülre gyakorolt, 

többnyire hosszabb ideig tartó mérgező, károsító hatásuk van.  

A hallássérülésnek tehát többféle oka lehet. Származhat a külső, a közép- és a belsőfül 

zavarából. 

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem 

vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé. Ezt vezetéses hallászavarnak nevezzük. A 
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„mechanikus” hangátvitel zavara. A hallómező eltolódik, halkabban, de torzításmentesen hall 

az egyén. Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses hallászavarban szenvedők jól hallják 

a beszédet. A vezetéses hallássérülés igen nagy százalékban átmeneti jellegű, amit orvosi 

beavatkozással meg lehet szüntetni, vagy akár spontán gyógyul (így van ez például egy erősebb 

megfázás, vagy például a repülőn tapasztalható fülbedugulás esetében). Kisebb számban 

veleszületett – sokszor anatómiai elváltozás okozza a károsodást –, ilyen esetben szükséges 

lehet hallásjavító eszköz használata. Ha a belsőfülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, vagy 

az agyhoz vezető idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi eredetű. A 

hallásveszteség ebben az esetben mennyiségi és minőségi jellegű. A hangbenyomások 

halkabbak, torzabbak. E hallássérülések kb. 95%-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza 

a hallásproblémát (cochleáris hallássérülés). A fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben a 

hallóideg megbetegedése a hallászavar oka.  

Az idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja 

kellő mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt hangerő-torzításokat eredményez, ami még 

nehezebbé teszi a beszédértést, így számukra a hallókészülék viselése elengedhetetlen. 

Súlyosabb sérüléseknél azonban nem lehet hallókészülékkel sem elérni a beszédhalláshoz 

szükséges hallásszintet. Ilyen esetekben műtéti eljárással javítják a beszédhallást. 

 

14. A hallássérülés következményei 

A hallássérülés a legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását érinti.  

 

4.1.A hallás jelentősége 

 

- a hallás minden irányból közvetít (a hallás révén a személy az őt körülvevő teljes térrel 

kapcsolatban áll) 

- a hallás távolabbi eseményekről is közvetít (amit már a szemünkkel nem vagyunk képesek 

érzékelni, a fülünkkel még halljuk) 

- a hallás permanens ingerközvetítő (akaratlagosan nem kapcsolható ki) 

- az akusztikus benyomások, illetve a beszéd irányítják a vizuális észlelést („Nézd mi van ott!”) 

- az akusztikus ingerek érdeklődést kíváncsiságot váltanak ki 

- az akusztikus benyomás előkészít a bekövetkező eseményre (hallom, hogy csengetnek) 

- a hallás útján kialakult belső beszédnek magatartás szabályozó szerepe van 

- a hallás hangulatokat közvetít 

- a hallás alapján kialakuló beszéd a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás legfőbb eszköze. 

 

A felsoroltak alapján láthatjuk, hogy a halláscsökkenés esetén milyen negatívumok érhetik a 

gyermeket. 

 

Többek között: 

- A valóság mozaikszerű, szaggatott információkból áll össze, mert sokszor hiányoznak a 

lényegi összefüggések. Sokszor értelmetlen, kaotikus információkat kell elfogadnia a 
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tanulónak. Ebből kifolyólag már nem keresi az összefüggéseket, okokat, egyszerűen elfogadja 

az inkoherens tényeket. 

- Hiányozhatnak a távolabbról érkező, figyelmet irányító információk. Ettől a világ 

unalmasabb, egysíkúbb lesz. Sokszor a lényeges információt nem kapja meg a tanuló, mivel a 

vizuális információk közötti értékrend másként alakul, mint halló társaiknál.  

- A figyelem önkényesen vándorol 

- A személyiség merevebbé válhat, nehezen vált egyik helyzetről a másikra, megszokott 

sémákat alkalmaz, sokszor inadekvát módon. 

- A személyiség kevésbé finoman differenciált, az érzelmi világ szegényesebb, fejletlenebb, az 

empátiás készség fejletlen. 

- A magatartást a vizuális benyomások irányítják, és csak kis mértékben befolyásolják a 

társadalmi konvenciók 

- Jellemző lehet a kapcsolatok beszűkülése. Ebből adódhat információhiány.  

- Gyakori mások szándékának félreértelmezése. 

- Téves ítélkezés 

- Agresszió 

- Önértékelési problémák. 

 

4.2. Beszédkommunikáció, a nyelv elsajátításának zavara 

 

4.2.1. Kiejtés 

Elsősorban azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, amelyeket a gyermek, 

fiatal nem jól hall. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érint a hibás 

ejtés és annál inkább kihat a beszédhangra is. Mivel a súlyos fokban hallássérült 

gyermeknél, fiatalnál nincs vagy gyenge a visszajelzés a hibás képzésről, nem is képes 

eredményesen kijavítani az artikulációs hibákat külső segítség (szurdopedagógus) nélkül. 

Leggyakrabban a sziszegők és a gy, ty, c, cs hangok a hibásan képzettek, de a 

magánhangzókban is előfordulhatnak cserék. A kiejtési hibák mellett a beszéd minőségét 

rontja a beszédprozódiai elemek hibája vagy hiánya. Jellemzője a monoton, kevésbé 

dallamos, hibásan hangsúlyozott, ritmustalan, lassú tempójú beszéd. Az artikulációs és a 

szupraszegmentális hibák hallókészülék alkalmazásával, valamint az egyéni 

szükségletekhez igazodó hallás-, beszédnevelési eljárásokkal eredményesen javíthatók. 

A súlyos hallássérültek beszédének jellemző vonásai lehetnek  

- Elmosódott, hasonló hangzású magánhangzók 

- Lelassult beszédtempó 

- Bizonytalan izomfeszültséggel képzett szavak 

- Gyakran hibás vagy hiányzó sziszegő hangok 

- Helytelen levegővétel 
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- Gyakori orrhangzósság 

- Feszített hangszalagréssel képzett hangok (fejhang) 

- Gyakori hangcserék a hasonló képzésű, a hasonló területeken képzett, hasonló hangzású 

és hasonló vizuális képet nyújtó hangok között 

- Ritmustalan, hangsúlytalan, dinamikátlan beszédtempó 

- Darabos, zavart ritmus 

 

A hibás ejtés gyakran vezet helyesírási hibákhoz. A gyermek, fiatal úgy írja le a szavakat, 

ahogyan ejti őket, vagyis gyakran hibásan. Ez a hiba az írás és az olvasás egyidejű 

alkalmazásával jól javítható, és a kiejtésre is pozitívan hat. 

 

4.2.2. A szókincs jellegzetességei hallássérülteknél 

Minél nagyobb a halláskárosodás mértéke, annál szűkebb mind az aktív, mind a passzív 

szókincs. A szókincset sok olvasással, társalgással bővíthetjük. A nyelvi és beszédfejlesztő 

munka minden iskolai foglalkozásnak kiemelt feladata, a társalgáshoz, manipulációhoz, 

beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztéssel, a szavak jelentésének állandó tisztázásával.  

A szókincs hiányosságai vezetnek a beszédértés zavaraihoz és az alacsonyabb olvasási 

szinthez. A szókincsbeli elmaradás minőségileg különbözhet a pedagógusok által tapasztalt 

korlátozott nyelvi kóddal beszélő gyermek, fiatal szókincsbeli hiányosságaitól. Mivel a 

hallássérült gyermek, fiatal beszédelsajátítása mesterséges tanulási folyamat eredménye, 

szókincséből egyszerű, hétköznapi fogalmak is hiányozhatnak, ugyanakkor magasabb 

szintű kifejezéseket ismerhetnek. A hallássérült gyermek, fiatal nehézségei elsősorban a 

szövegértés vonalán és kevésbé az olvasástechnika területén jelentkeznek. Az 

olvasástechnikai problémák általában a kezdeti szakaszt jellemzik, míg a szövegértési 

problémák gyakran fennmaradnak az iskoláztatás évei alatt. Ennek oka az, hogy habár a 

hallássérült gyermek, fiatal egyre több szót és kifejezést ismer meg, a szövegek nyelvi 

szintje folyamatosan emelkedik. A szövegértési problémákat a szűkebb szókincs, a 

szinonimák ismeretének hiánya, illetve a mondatok helytelen tagolása okozhatja. 

Minél többet társalog a gyermek, fiatal, minél többet olvas, annál erősebb ütemben fog 

gyarapodni a szókincse. 

Fontos szempont a hallássérültekkel való kommunikáció tekintetében, hogy mindig meg 

kell győződni róla, hogy a gyermek, fiatal, illetve a fiatal felnőtt hallássérült megértette-e 

azt, amit közölni szerettünk volna vele.  

Célszerű a rövid, pontos, egyszerű fogalmakkal megfogalmazott instrukciók adása, néhány 

kérdéssel a megértés ellenőrzése. 

 

4.2.3.  A beszéd grammatikájának jellemzői hallássérülteknél 

A súlyos fokban halláskárosodott gyermekek, fiatalok beszédében gyakoriak a grammatikai 
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hibák. Mivel a toldalékok általában hangsúlytalan és gyakran szóvégi helyzetben fordulnak 

elő, gyakori az elhagyásuk, felcserélésük. A grammatikai hibák száma elsősorban a 

szituációkhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított társalgásokkal és 

rendszeres olvasással csökkenthető. 

 

4.3.  A beszédértés jellemzői hallássérülteknél 

A nyelvi nehézségek nemcsak az aktív nyelvhasználatot, hanem a beszédértés területét is 

érinthetik. A hallássérült gyermekek, fiatalok a halláson kívül a szájról olvasást is 

felhasználják a beszédértés segítésére, ennek mértéke gyermekenként, fiatalonként változó.  

A szájról olvasás megkönnyítése azáltal lehetséges, ha a pedagógus minden fontosabb 

közlésnél a hallássérült gyermek, fiatal felé fordul. További segítséget jelent a természetes 

artikuláció, a normális beszédtempó. Téves hiedelem, hogy a hallássérült gyermek, fiatal 

könnyebben érti a beszédet, ha az nagyon tagolt, lassú, az artikuláció eltúlzott. Előnyös a 

szájról olvasás szempontjából az is, ha a pedagógus nem járkál beszéd közben. A szájról 

olvasást nehezítheti a pedagógus arcába hulló haj (férfiaknál bajusz és szakáll), a 

fényviszonyok, valamint az, ha a beszélő a száját véletlenül eltakarja. 

Előnyös, ha egyszerre csak egy ember beszél a hallássérülttel, természetes, jól 

hangsúlyozott, érthető beszédtempóban. Ha többen beszélgetnek, ne vágjanak egymás 

szavába, közlési szándékukat jelezzék.  

Fontos leszögeznünk, hogy a hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a 

beszédfunkciókra terjednek ki, és nem érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket. 

Amennyiben a hallásveszteség következményeit csökkentjük, akkor a hallásneveléssel, a 

hallókészülék alkalmazásával az elsődleges sérülést, a halláskárosodást, a hallásveszteség 

mértékét is csökkentjük. 

A hallássérültekkel való eljárások a személyiség egészének fejlesztésére irányulnak, ezen 

belül a nyelv, a beszéd fejlesztése eszköz és cél is egyben. A következő területek kapnak 

hangsúlyos szerepet: 

- szókincs  

- grammatika 

- szintaxis 

- kiejtés 

- beszédhallás. 

A nyelvfejlesztés megvalósulásának formái: 

- társalgások (cselekvéshez kötve vagy anélkül) 

- olvasmányok 

- írásbeli munkák. 
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5.  A hallássérült gyermek, fiatal együttnevelése halló társaikkal 

 

5.1.  A szegregáció a sérültek és nem sérültek egymástól elkülönített oktatását jelenti. A 

szegregált, speciális iskolai oktatás igyekszik ideális feltételeket biztosítani (kis 

osztálylétszám, szakemberek megléte). Számos indoka lehet annak, hogy a gyermek, fiatal, 

speciális iskolában, szegregált szervezési formában tanul. 

 

5.2.  A másik forma az integráció (fogadás). Hazánkban legelterjedtebb az egyéni teljes 

integráció. A hallássérült gyermek, fiatal, a tanítás teljes idejét a többségi (halló) osztályban 

tölti. 

A sikeres integrációnak számos objektív feltétele van: a korai felismerés, a hallókészülékkel 

való ellátás, a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása. Korai hallás - és beszédfejlesztés, a támogató család, a tanterem 

kedvező akusztikai jellemzői, az adó-vevő készülék, indukciós hurok használata, az 

integrációt segítő gyógypedagógus közreműködése, igény esetén pedagógiai asszisztens és 

jelnyelvi tolmács segítsége. 

A hallássérült tanulókkal foglalkozó többségi pedagógusnak sokrétű feladatot kell 

megoldania egyidejűleg. Ismernie kell a sérülés sajátosságait, a habilitációs/rehabilitációs 

lehetőségeket. Tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermek, fiatal milyen egyéni 

képességekkel rendelkezik, mennyi információt képes megérteni a hallása révén, mekkora 

mértékben támaszkodik a szájról olvasási képre. Továbbá szükséges, hogy a pedagógus 

körülbelül tisztában legyen azzal, hogy a tanuló mekkora passzív szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy a további elsajátítandó tananyagot, milyen alapokra tudja építeni. Fontos, 

tudnia, hogy a diák szövegértése milyen szinten van, hiszen így tudja segíteni őt egy-egy 

főfogalom kiemelésével, szómagyarázatokkal a szövegértés területén.  

Mindezekhez nélkülözhetetlen az egyes nevelési helyzetekben az egyéni különbségek 

figyelembevétele és pedagógiai kezelése. Az egyéni különbségek a hallássérülés 

minőségétől, mértékétől és a tanuló mentális és személyi adottságától függ.  

a. Inklúzió mint optimalizált, kibõvített integráció is jelen van a mai oktatási 

rendszerünkben. Az inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerû átalakulását 

jelenti. Ebbe a folyamatba az összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. 

Nem zavaró elemként, hanem új kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális 

gondoskodás jár valamennyi tanulónak, legyen bármiben akadályozott vagy nem. 

Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több mint gyógypedagógia, és több, mint 

az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív oktatásban kiemelt szerepet kap 

a differenciált oktatás. 

 

A hallássérült diákok számára fontos motiváló tényező, ha a halló társaik elfogadják őket, 

így a képzésben is sikeresebbé válnak. 

Számolnunk kell szubjektív feltételekkel is az integráció tekintetében: az intellektuális 
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képességek, a pozitív személyiségjegyek, az érthető beszéd, a jó beszédmegértési szint, 

nyelvi tanulékonyság, szorgalom, terhelhetőség, családi háttér. 

 

6.  A hallássérültek által használt technikai eszközök és hallásjavító műtétek 

 

6.1.  A hallókészülék 

 

Ma már nem létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy teljesen korrigálni. 

Ez történhet hallókészülékkel - olyan súlyos esetekben pedig, amikor a hallókészülék nem 

biztosít megfelelő erősítést -, műtéti eljárással biztosítható a hallás élménye. A modern 

hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr hangerősítő készülék. A 

levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon felfogja, és elektromos 

rezgésekké alakítja, felerősíti, majd visszaalakítja hanghullámokká. A hallókészülékkel 

történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához 

legmegfelelőbb erősítést - azaz, hogy a hallókészülékkel erősített fülön mért eredmények 

illeszkedjenek az optimális beszédmezőbe. A hallás javítására kifejlesztett készülékek 

szinte minden igényt ki tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül 

mögé helyezhető változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig 

hozzáférhetőek. A hallókészülék felerősített hangját a fül mögé helyezhető készülékek 

esetében a fülbe egyéni lenyomat alapján elkészített fülilleszték juttatja be. A hallókészülék 

a gyermek, fiatal egyéni igényeihez, hallásállapotához igazodik. Felírását, ellenőrzését 

szakember végzi. A hallókészülékek egész napos viselésre készültek. 

A hallássérülteket oktató pedagógusnak fontos tudnia, hogy a hallókészülék 

elengedhetetlen eszköze a gyermek hatékony ismeretanyag elsajátításának. 

Kisgyermekeknél a hallókészüléke ellenőrzését, az elemek megfelelő töltöttségét a 

pedagógus ellenőrzi. Idősebb diákok képesek önmaguk elvégezni mindezt, de a biztonság 

kedvéért az őket oktató pedagógus feladata a szúrópróba szerű ellenőrzés, hogy a 

készülékek megfelelő állapotban vannak-e.   

A hallássérült diákokat integráltan oktató pedagógus jó ha tisztában van azzal, hogy a 

rosszul beállított segédeszköz fejfájáshoz és egyéb fizikai tünetekhez vezethet, illetve 

átmeneti magatartás problémákat eredményezhet. A készülék beállítását szakemberek 

végzik nem a pedagógus kompetenciája. 

Fontos szerepe a tanárnak abban van, hogy motiválja a tanulókat arra, hogy mindig viseljék 

a segédeszközt, hiszen hallásuk csak azzal optimális. 

 

6.2.  Az adó-vevő készülék jól segíti a hallássérült tanuló oktatását azáltal, hogy csak a 

hasznos jeleket erősíti fel, a háttérzajokat nem. Előnye, hogy a távolabbról jövő beszédet is 

erősíti. Egy adó és egy vevő részből áll, az adó részhez mikrofon csatlakozik, melyet 

általában a beszélő visel. 

 

6.3.1.  A Cohleáris implantátum „A cochleáris implantáció (CI) egy hallásjavító műtéti 

eljárás. Ennek során a csiga (cochlea) szőrsejtjeinek működését pótolják egy beültetett 
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elektródával. A műtét előtt a gyermek alapos orvosi, gyógypedagógiai vizsgálaton esik át, 

ezek ismeretében döntenek a szülők a szakemberek támogató véleménye mellett a 

műtétről.” (dr. Perlusz Andrea) 

A cochleáris implantátum több elemből áll. Ezek egy részét a hallássérültek koponyájába 

operálják - közvetlenül a fejbőr alá ill. a belső fülbe vezetik -, más részeit pedig kívül, a 

testükön viselik. A külső elem részei: a hangokat felfogó mikrofon, a beszédprocesszor, 

valamint az adókészülék, ami a jeleket a beültetett belső elem felé továbbítja. Az adó és a 

vevő rész a fejbőrön keresztül mágnes segítségével kapcsolódnak. 

A cochleáris implantátum beépítésének legfontosabb feltétele, hogy a hallóideg - azaz a 

belső fültől az agykéreg felé vezető pálya - ép legyen. Amennyiben a műtét megtörténik 1 

hónappal később helyezik fel a készülék külső egységét. 

A cochlearis implantátumon kívül létezik még középfül implantátum és csontvezetéses 

implantátum is. 

A csontvezetéses implantátum a hangokat a csont segítségével a belső fülbe továbbítja 

egyenesen ezzel áthidalva a külső és középfület. Három részből áll titánimplantátum, 

beszédprocesszor, illesztési felület. Legjobb eredmény a vezetéses, illetve kevert típusú 

halláscsökkenésnél, vagy egyoldali idegi hallássérülésnél érhető el. 

Középfül implantátum enyhe, közepesen súlyos és súlyos idegi típusú halláskárosodás, 

illetve kevert halláskárosodás esetében jelenthet megoldást. 

 

6.3.2. Egyéb műtéti eljárások 

 

- timpanoplasztika 

A dobhártya és hallócsontok középfülgyulladás következtében fellépő károsodását 

rekonstruálják műtéti eljárások során. 

 

- stapedotomia 

A kengyelt érintő csontosodási folyamat következtében kialakuló helyzet. Mesterséges 

anyagok felhasználásával protéziseket, pisztonokat ültetnek be. Ezzel lehetővé téve, hogy a 

rezgések újra eljussanak a belső fülbe. 

 

6.4.   Indukciós hurok 

 

A hallókészüléket viselő tanulók számára komoly és mindennapos problémát jelent a 

hallókészülékük mikrofonján át beérkező hangok értelmezése és megértése. Külső zajok 

jelenlétében, visszhangos környezetben, vagy amikor távoli és esetenként torzult hangokat 

kellene a hallókészülék mikrofonján keresztül értelmezni, a megoldást az indukciós hurok 

jelenti. 

Az indukciós hurok a komplex akadálymentesítésben használatos elektronikus eszköz. A 

helyes megnevezése hangfrekvenciás hurokerősítő-rendszer. Az indukciós hurkokat azzal 

a céllal fejlesztették ki, hogy a hallásukban sérült emberek számára hanginformációkat 

tegyenek érthetőbbé lehetővé téve számukra azok problémamentes befogadását és 
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megértését.  

 

7.  A hallássérültek oktatásában használt kommunikációs módszerek lehetséges 

csatornái: 

 

- Vokális (hangi) - auditív csatorna: a hallásmaradvány aktivizálásának időpontja 

meghatározó, erre a lehetőségre épít a hallásnevelés. Ennek a csatornának a 

felhasználásával történik a hangos beszédben történő kifejezés és a beszéd 

megértésének kialakítása. Az enyhén hallássérült tanulók oktatásánál az auditív út 

érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nagyothallók esetében a beszédre épül a tanítás, 

kiegészítve szurdopedagógiai fejlesztéssel. 

- Az artikulációs-vizuális csatorna: vagyis a szájról olvasás és az azt kiegészítő hallás, 

illetve olvasás. Súlyosabb veszteségek esetén a szájról olvasás domináns információ 

felvételt biztosít, és a hallási benyomások töltik be a kiegészítő szerepet. 

- Manuális-vizuális kommunikációs csatorna, mely az ujj-abc, fonomimikai jeleket, 

illetve a jelnyelv használatát jelenti. Az ujj-abc jelei valamennyi beszédhangot 

megjelenítik egy-egy kézjellel. A jelnyelv szónyelv, a jelek szavaknak felelnek meg. A 

jelnyelv alkalmazása két úton lehetséges, vagy a hangos beszédnek alárendelt 

helyzetben, azt mintegy kísérve, kiegészítve, vagy mint önálló információs csatorna. 

Siket közösségekben az egymás közti fő nyelvi érintkezési forma. A jelnyelv előnye 

lehet súlyos hallássérülteknél, hogy a beszélő figyelmét kevésbé terheli, és így a siketek 

számára könnyebb kommunikációs lehetőséget kínál. Használata indokolt olyan 

esetben, amikor a hangos beszéd értelmezése kevésbé jó eredményt ígér. 

- Grafikus-vizuális kommunikációs csatorna, ami az írás és olvasás területeit foglalja 

magába. Feltétele a gazdag szókincs és a nyelv grammatikai szabályainak ismerete. 

Fontos szerephez juthat, ha a hallássérült beszéde nem eléggé érthető. 

- Vokális (artikulációs) – taktilis csatorna: a mások, vagy magunk által produkált 

beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. Például gége érintése. 

- Manuális- taltilis: súlyosabb fokú hallás, illetve egyidejűleg látássérült személyek 

alkalmazzák kommunikációjukban. Amikor egymás tenyerébe írják az információkat. 

 

8. Módszertani útmutatások 

A szakképzés eredményességében elsődleges szerepe van az ún. teamben való 

tevékenykedésnek, azaz a különböző képzettségű szakemberek összehangolt működésének. 

A team összetétele: 

- közismereti oktatásban résztvevő tanárok, 

- a szakmai, elméleti oktatást végző szakoktatók, 

- a gyógypedagógus tanárok (szurdopedagógus, logopédus), 

- a pedagógiai munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek), 

- egyéb szakemberek (szakorvosok, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás), 

- szükség esetén jeltolmács bevonása a feladatmegértés elősegítéséhez, tanulói visszajelzéshez. 
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Az oktatás során kiemelt jelentőségű a beszédértés megfelelő körülményeinek biztosítása.  

- A pedagógusnak, szakoktatónak minden körülmények között jó szájról olvasási képet 

kell biztosítania. Optimális feltételeket kell teremteni a beszédértés elősegítésére.  

- A tanár minden fontosabb közlésnél a hallássérült felé fordul természetes, jó szájról 

olvasási képet nyújtó artikulációval, közepes beszédtempóval és dallamosan, 

dinamikusan beszél. 

- A hallássérült gyermek, fiatal tanulását az átlagos gyermeknél, fiatalnál jobban segíti a 

vizuális szemléltetés. A tanár mimikája ezért legyen kifejező. Ő maga legyen empatikus 

személyiség, fejlett problémamegoldó képességű, optimista. Egyéntől és a 

halláskárosodástól függően hasznos lehet a jelnyelv egyes elemeinek ismerete. 

- Az elméleti tanórákon a hallássérült tanuló válassza meg úgy a helyét, hogy a lehető 

legjobban lásson. A tanterem legyen jól megvilágított. Film-, dia-, videó vetítések előtt 

a tanár ismertesse, hogy mit kell majd megfigyelni. Sötétben, hallókészülék viselése 

mellett nem érti a tanuló a magyarázatot. 

- A gyakorlati oktatás során is először ismertetni kell, hogy mi kerül cselekvő 

szemléltetésre, azaz mit kell pontosan megfigyelni. Csak a feladat ismeretében tud a 

tanuló az író – számítógépre, a kezeire, a munkavégzés technikájára koncentrálni. 

Lehajló testtartás, takart száj esetén az információ tört része jut csak el a diákhoz. 

Számítógépes gyakorlatkor a tanár a gép mögött, a diákkal szemben állva tud 

ismereteket közvetíteni. 

- A tanár, szakoktató természetes hanghordozással, nyugodt tempóban köznapi 

hangerővel és artikulációval beszéljen! Előadása érthetőségét természetes gesztusokkal, 

élénk mimikával, finom testbeszéddel fokozhatja. 

- Zajos hátterű, szűk frekvenciás vagy túl gyors beszéd rontja a beszédértés esélyeit. 

Munkatevékenység közben, korrekció előtt a tanár érintse meg a tanulót, állítsa le a 

tevékenységet, amikor feladatot jelöl ki vagy javítja a diák munkáját. 

- A tanulók vizuális gondolkodásmódja miatt az oktatás során nagy jelentőségű a 

sokoldalú szemléltetés. A szemléltetés során meg kell győződni a szakmai ismeretek, 

fogalmak tartalmi megalapozottságáról, és beépüléséről a kognitív rendszerbe. A 

feldolgozás, alkalmazás szintjein szóbeli, táblázatos, írásbeli, rajzos visszacsatolás 

kérése tájékoztatást nyújt a pedagógusnak. A tudásszint értékelésekor a szemléltető 

eszközök használata melletti tudás értékelése tekinthető reálisnak. 

- Mivel a hallássérült fiatalok nyelvi szerkezetbeli gondolkodása gyengébb, szókincsük 

mesterségesen alakult ki, a felzárkóztatásra biztosított többlet órákon a hosszabb, elvont 

tartalmú, nehezebben ejthető szavak, kifejezések elsajátítása külön is kapjon 

megerősítést. 

- A megértés, bevésés ellenőrzését szómemória játékokkal, képekkel különböző 

szövegkörnyezetű előfordulások felismertetésével, önálló szövegbe helyezéssel 

célszerű gyakoroltatni. 
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Kiscsoportos oktatási szervezeti formákban (pl. csoportbontásban) a hallássérült tanulók ne 

képezzenek külön csoportot. Mindig a hallók között dolgozzanak a tanulás-tanítás folyamán.  

Mindig legyen a csoportban segítője, akihez fordulhat 

 

Egyéb tanulásszervezési kérdések, gyakorlati teendők 

 

- A pedagógus, szakoktató jó szájról olvasási kép nyújtásával segítheti a beszédértést. 

- Az osztályteremben olyan ülőhelyet találjanak, ahonnan közelről láthatja és hallhatja a 

tanárt! Ne kerüljön szembe az ablakkal!  

- A tanulónak biztosított forgószék is előnyös lehet. Célszerű az első padba, jobb vagy 

bal szélre ültetni a hallássérült diákot. 

- A megértést a vizuális oktatási módszerekre alapozott ismeretátadás segíti (képek, kép-

hang és írásalapú kommunikációs eszközök). 

- A tanítási órákon nélkülözhetetlen a közvetlen hallást segítő eszközök használata. 

- A hallássérültek integrált oktatását, elsősorban a beszédmegértést segíti elő a vezeték 

nélküli kommunikációs rendszer. A tanár-diák közvetlen kapcsolat URH adóvevő, 

illetve indukciós hurok alkalmazásával könnyíthető. 

- Nehezen kiejthető szakszavak artikulációs ejtésének kialakítását és automatizálását 

szurdopedagógus, logopédus támogatja. 

- Előtérbe kerülnek mind az oktatásban, mind a számonkérésben az írásbeli 

kommunikációs formák, melyek nyelvi megfogalmazása legyen egyszerű, lényegretörő. 

Hasznos a tanulóval közösen szerkesztett szakmai szakszótár, szakmai jelszótár 

segítsége. Az értékelés pozitív és ösztönző legyen. 

-  Mindig a hallók között dolgozzanak a hallássérült tanulók a tanulás-tanítás során. 

- A hallássérült gyermek, fiatal számára problémát jelenthet a hosszabb tanári előadás 

egyidejű követése és jegyzetelése. A probléma kiküszöbölésére javasoljuk, hogy 

készítsünk vázlatot a tanulónak, vagy más tanuló órai jegyzetét fénymásoljuk. 

Ügyeljünk, hogy a szakszavak ne kerüljenek hibásan megtanulásra! 

- Nem mindig egyszerű a hallássérült tanuló számára a témaváltás. A pedagógus segítheti 

a hallássérült megértését, ha órákon hangsúlyosabban jelzi ezt, illetve még egyszer 

összefoglalja a tematikus egységeket. Témaváltáskor az új téma kerüljön fel írásban a 

táblára, ezzel jelezve a következő tematikai egységet a hallássérült tanulónak. 

Könnyebbséget jelent, ha a hallássérült tanuló esetenként írásban is megkapja azokat a 

feladatokat, melyek utasítása sok elemből áll, s minden elem fontos információt hordoz. 

- Fontos a hallássérült tanulóval előzetesen megismertetni és elsajátíttatni a tananyag 

kulcsfogalmait. 

- A jegyzetek készítésénél lehet kijelölni segítő diákot/társat, aki az órán segíti a 

hallássérült diákot annak érdekében, hogy a többi diákkal együtt tudjon haladni. Illetve 

lehet alkalmazni indigót, fénymásolást. 

- Hangsúlyozzuk az órák végén elhangzó információkat! 
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- Folyamatos legyen az ellenőrzés és értékelés, a tanulási folyamat az egyéni 

szükséglethez igazodjon. 

- A hallássérült gyermek, fiatal fejlesztése pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárásokkal, megfelelő audiológiai ellátással és egyre modernebb hallókészülékek 

szakszerű használatával történhet. 

- Az eredményes nevelést, a szakmai képzés színvonalát az előbbieken túl az általános 

iskolai tanulmányok, az eddig elért fejlődés is meghatározza. 

- A hallássérült fiatalok oktatása során fokozott figyelmet kell fordítani látásuk 

védelmére. 

 

9. Hallássérültek pályaválasztásának lehetőségei 

 

A hallássérült tanulók pályaválasztásának szubjektív meghatározói lehetnek: 

- beszédszint 

- hallásfok 

- személyiség 

- készségek szintje.  

Az objektív meghatározó a szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség. A választás során 

háttérbe szorulnak azok a szakmák, melyek balesetveszélyesek, illetve amelyekben a 

beszédmegértés központi szerepet tölt be. Így a pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a szubjektív meghatározók fejlesztésére, hogy szakmák köre bővülhessen számukra.  

A munkavállalás szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be a hallássérült személy 

kiegyensúlyozottsága, a kapcsolatokra való nyitottsága, az érdeklődés foka, valamint a sérülés 

egészséges elfogadása, amely a halló emberekkel szembeni előítélet kialakulását akadályozza.  

Továbbá döntő szempont a pályaválasztásnál az iskolai tananyag elsajátításának szintje, hogyan 

fejlődnek képességei, készségei a tantárgyi tudás tükrében. 

 

10. A szakmai képzésen túl kiemelt speciális nevelési feladatok 

 

- Fontos feladat a szociális kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, az érintkezési 

formák pontos értelmezése, a megfelelő nyelvi formák elsajátítása a személyiség 

harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Elengedhetetlen az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszer pontos 

kiépítése, a kognitív funkciók szintjeinek állandó fejlesztése. 

- Fontos a vizuális percepció, az önkifejezés, önmegvalósítás, a valóság képi 

feldolgozásának bekapcsolása a tanítás-tanulás folyamatába a személyiség 

kibontakoztatása céljából. 

- Mozgás, ritmus, a beszéd-ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában. 

- Szükséges a tehetség gondozása. 

- Fel kell készíteni a diákokat a felnőttek, a munka világába való beilleszkedésre. 
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XXX. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai rész) 

1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  

 10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése  

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
1  1  1    

Népi kézműves 

vállalkozásismeretek, 

marketing 

1  1  1  1  

10687-12 

Fazekasság 

Fazekas szakmai 

ismeretek 
1  1  2  1  

Fazekas anyagismeret 1  1      

Fazekas szakmai rajz, 

díszítő technikák 

gyakorlat 

 2  2  1  1 

Fazekas néprajz 1,5  1  1  1  

Fazekas szakmai 

gyakorlat 
 10  11  12  12,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; 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 
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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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

1
5
0
0

-1
2
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18  

 

  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek kialakítása 4        4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2        2 

Munkaeszközök biztonsága 2        2 

Munkakörnyezeti hatások 2        2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4        4 

1
1

4
9

9
-1

2
  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi alapismeretek       4  4 

Munkaviszony létesítése       4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

1
1
4

9
7

-1
2
 

F
o
g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1       10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2       10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       24  24 

Munkavállalói szókincs       20  20 

1
0
6
8
1

-1
2
 

N
ép

i 
k

éz
m

ű
v
es

 v
ál

la
lk

o
zá

s 

m
ű
k
ö
d
te

té
se

 

Művészettörténet 36  36  36  32  140 

Egyetemes művészettörténet 18  18  18  16  70 

Magyar művészettörténet 18  18  18  16  70 

Általános néprajz 36  36      72 

Tárgyi néprajz 12  12      24 

Folklór   8      8 
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Ünnepkörök, szokások 12  8      20 

Tájegységek néprajza 12  8      20 

Rajz gyakorlat  36  36  72  32 176 

Színtan  12  6  6   24 

Ornamentika  6  6  30  10 52 

Szakrajzi alapismeretek  12  12  18  12 54 

Térábrázolás   6  12  18  10 46 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
36  36  36    108 

Mesterségbemutató, vásár 12  12  12    36 

Szakmai előmenetel 8  8  8    24 

Zsűriztetés 8  8  8    24 

Szakmai fórumok 8  8  8    24 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

36  36  36  32  140 

Népi kézműves marketing 

alapjai 
36  36      72 

Népi kézműves vállalkozási 

alapismeretek 
    36  32  68 

1
0
6
8
7

-1
2
 F

az
ek

as
sá

g
 

Fazekas szakmai ismeretek   36  36  72  32  176 

A fazekasság 

technológiájának alapjai 
4        4 

A fazekasság eszközei 4        4 

A fazekaskorong fajtái, 

használatának alapjai 
2        2 

A korongozás fogásainak 

elméleti alapjai 
8  12  20  8  48 

A fazekas termékek 

retusálása, szárítása, 

díszítésének alapjai 

6  12  18  12  48 

A fazekas termékek mázas 

díszítése, a mázazás 

technológiája 

6  6  20  6  38 

A fazekas termékek első és 

mázas égetése 
4  4  8  4  20 
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A fazekas termékek befejező 

munkálatainak elmélete 
2  2  6  2  12 

Fazekas anyagismeret  36  36      72 

A fazekasság nyersanyagai 12  12      24 

A nyersanyagok 

csoportosítása és 

tulajdonságaik 

12  12      24 

A nyersanyagok színezése, 

tulajdonságainak módosítása, 

javítása 

12  12      24 

Fazekas szakmai rajz, 

díszítőtechnikák gyakorlat 
 72  72  36  32 212 

Kivitelezési és műhelyrajz 

készítés alapjai 
 12  6     18 

Műhelyrajz készítése  12  6  6  4 28 

Motívumok megrajzolása  24  24  18  12 78 

Díszítőtechnikák  24  36  12  16 88 

Fazekas néprajz 54  36  36  32  158 

A fazekasság kialakulásának 

története 
8  4  4    16 

A Kárpát-medence fazekas 

technikáinak alkalmazása és 

fejlődése a különböző 

történeti korokban 

8  4  4  4  20 

A Dunántúl nagy 

tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző 

fazekas technikák alapvető 

stílus- és formajegyeinek 

kialakulása, fejlődése 

napjainkig 

12  8  8  4  32 

A Felvidék nagy 

tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző 

fazekas technikák alapvető 

stílus- és formajegyeinek 

12  8  8  4  32 
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kialakulása, fejlődése 

napjainkig 

Az Alföld nagy tájegységeire 

és főbb fazekas központjaira 

jellemző fazekas technikák 

alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, 

fejlődése napjainkig 

14  12    10  36 

Erdély nagy tájegységeire és 

főbb fazekas központjaira 

jellemző fazekas technikák 

alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, 

fejlődése napjainkig 

    12  10  22 

Fazekas szakmai gyakorlat  360  396  432  400 1588 

A magyar népi fazekasság 

edénykészítésének gyakorlati 

kérdései 

 72       72 

Az edénykészítés 

előkészítési folyamatai, a 

korong használata 

 72  72     144 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

terítőmunka 

 72  90  72  60 294 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

felhúzómunka 

 36  90  72  60 258 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

kiegészítő munkák 

 48  72  72  64 256 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

mesterfogások 

 24  24  72  72 192 

Az edények engóbozása és 

mázazása 
 18  24  72  72 186 

Az égetés  18  24  72  72 186 
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Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 252 504 216 540 208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 964/29,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2256/70,1% 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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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 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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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 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 
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Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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4. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra 

1.7. 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. 

1.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

1.9. Témakörök 

1.9.1. 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.  

1.9.2. 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. 
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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. 

1.9.3. 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. 

1.9.4. 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. 

1.9.5. 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 
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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 

1.9.6. 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.  

1.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

1.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

1.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
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1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

1.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy választott) 

szakma szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.12. 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 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u
n
k
aj

o
g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u
n
k
av

is
zo

n
y
 

lé
te

sí
té

se
 

Á
ll

ás
k
er
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és

 

M
u
n
k
an

él
k
ü
li

sé
g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

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 
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Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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5. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

 

2.7. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

 

2.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.9. Témakörök 

 

2.9.1. 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.  

 

2.9.2. 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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2.9.3. 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. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.9.4. 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. 

 

2.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

2.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 889 

 

2.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

2.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre  x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

2.12. 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 I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
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sz
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 I
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x x x x 

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 formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett 

egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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6. 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 

3.6. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek. 

3.7. Témakörök 

3.7.1. 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 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 idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes 

és pontos használata révén fog megvalósulni. 

3.7.2. 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.  

3.7.3. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 
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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. 

3.7.4. 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 szókincset, ami 

alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. 

A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. 

3.8. 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. 

3.9. 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. 

3.9.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 894 

1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. digitális alapú feladatmegoldás x    

3.9.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
E

g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

3.10. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10681-12 azonosító számú, 

 

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Művészet-

történet 
Általános néprajz Rajz gyakorlat 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

Népi 

kézműves 

vállalkozás-

ismeret, 

marketing 

E
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai művészeti, néprajzi ismereteit × × x x             

A hagyományos mintakincs alapján az alapanyag, forma, funkció és a 

díszítmény harmonikus egységét alkalmazva alkot 
 × x     x         

Figyelemmel kíséri a kortárs kézművesek tevékenységét  ×          x x x   

Kialakítja, berendezi műjelét műhelygalériáját     x     x       

Kialakítja és kezeli raktárát               x x 

hagyományőrző rendezvényeket látogat        x         

Mesterség-bemutatót tart, bemutatókon, vásárokon, pályázatokon részt   x  x  x          
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vesz 

Zsűrizteti termékeit, minőségi munkavégzésre törekszik   x              

Tájékozódik szakmai fejlődésének lehetőségiről,- szakmai pályázatok, 

továbbképzések, szakmai fórumok, érdekképviseleti szervezetek – 

különféle szakmai rangok, címek (Népművészeti Ifjú Mestere, Népi 

iparművész) megszervezésének módjáról 

   x  x   x        

Vállalkozást indít és működtet         x     x   

Üzleti tervet készít               x x 

Kiépíti, létrehozza saját arculatát, promóciós anyagokat, cégért készít           x  x  x  

Piackutatást végez, meghatározza a célközönséget, kivitelezési koncepciót 

alakít ki 
            x    

Kialakítja értékesítési csatornáit             x  x  

Költségkalkulációt, árkalkulációt készít, alapanyag-szükségletet számol, 

tájékozódik az alapanyag-beszerzés lehetőségeiről 
            x    

Garanciát vállal munkájára              x   

Gondoskodik a biztonságos raktározásról            x     

Gondoskodik a késztermék csomagolásáról, ellátja a megfelelő 

információkkal 
            x x   

Dokumentálja munkáit ( rajzos, műszaki, foto dokumentáció)    x             

Gondoskodik munkavédelmi szabályok betartásáról és baleset megelőzésről   x   x           

Dokumentál, elvégzi/elvégezteti a szükséges adminisztrációt        x x        

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai × ×               

A különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, szellemi és × ×               
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tárgyi sajátosságai 

Népművészet, néprajz alapjai      x           

A művészettörténet stíluskorszakai,  szellemi és tárgyi sajátosságai x       x         

Különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, tárgykultúrájának 

változásai 
     x           

Jelentős bemutatók, pályázatok    x  x           

A zsűriztetés lehetőségei    x x  x          

A műhely, műhelygaléria létrehozásának törvényességi, szakmai 

szempontja 
   x x x   x        

A műhely, műhelygaléria berendezésének, munkavédelmi, 

környezetvédelmi, és szakmai, és látványosság szempontjából történő 

kialakítása  

    x x x          

A raktár kialakítása, működtetése, a raktárkezelés szabályai         x  x      

Vállalkozási formák          x       

A vállalkozás létrehozásának. működtetésének szabályai      x           

Piackutatás és marketing alapjai     x            

Saját promotálás készítése                 

Költségkalkuláció, árképzés    x             

Üzleti terv SWOT analízis készítés                x 

A kivitelezési-és műhelyrajz készítésének alapjai egyezményes jele, pontos 

használatuk 
  x x x            

A népi kézművesség termékeinek értékesítési formái lehetőségei      x         x x 

Szerzői jog szabályai           x x    x 

Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások    x x          x x 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 900 

A szakmai életút lehetőségei, szakmai elismerések     x x           

Szerszámok, munkaeszközök     x x           

Alapanyagok és azok beszerzésének lehetőségei     x x           

Munka-baleset- és tűzvédelem  alapjai               x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvezet ismerete × x               

Szakmai rajzok, tervek jelzéseinek megértése, követése     x x           

Szakmai dokumentáció készítésének ismerete                 

Zsűriztetés szabályainak ismeret          x x      

Bemutatókon való részvétel lehetőségeinek ismerete        x x         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x            

Szorgalom x x               

Precizitás       x x         

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x      x x x    

Prezentációs készség x x     x    x x x    

Konfliktusmegoldó készség      x   x  x  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x   x          x x 

Tervezés       x x    x  x x  

Gyakorlatias feladatértelmezés  x  x  x        x   
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9. Művészettörténet tantárgy  140 óra 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó 

képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet legfontosabb korszakairól, ezek 

művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról és a stílustörekvésekről. A szakképzés 

jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes művészettörténeti korszakok iparművészetének 

bemutatása. 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Egyetemes művészettörténet 70 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi kultúrákban 

A kézművesség új-kőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

9.3.2. Magyar művészettörténet 70 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. Szkíták, hunok és 

avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 

Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    
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3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Általános néprajz tantárgy  72 óra 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 

szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb irányairól, 

a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli életéről. A népi kézműves 

képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-medence tájegységeinek néprajza, 

tárgyi és szellemei néprajzának megismertetése, az ünnepkörök, szokások elsajátíttatása. 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Tárgyi néprajz 24 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

10.3.2. Folklór 8 óra 

Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 

Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 

Népi gyógyítás 

10.3.3. Ünnepkörök, szokások 20 óra 

Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 
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A játék szerepe a paraszti társadalomban 

10.3.4. Tájegységek néprajza 20 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Múzeumi, tájházi tárgyakkal 

1.7. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

kutatás 

 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  ×  

1.5. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
×    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló ×    

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11.  Rajz gyakorlat tantárgy 176 óra 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan 

megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási módokat, a szakrajzi 

alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és napjainkban, a motívumok, 

ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 

 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 

11.3. Témakörök 
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11.3.1. Színtan 24 óra 

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

11.3.2. Ornamentika 52 óra 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

11.3.3. Szakrajzi alapismeretek 54 óra 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

11.3.4. Térábrázolás  46 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 
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Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum, tájház, faluház gyűjteménye, természetben rajzolás, tanterem. 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

11.5.2. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    
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2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

12. Népi kézműves szakmai alapismeretek tantárgy  108 óra 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek azokkal a 

lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi kultúrában a 

közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a népművész csak a tradíció 

ízlésvilágának az ismert jelképrendszer felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A 

jelentős falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, 

hogy a legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek 

alkotó munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több lehetőség 

segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, teremtő műhelymunkájukat. 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

12.3. Témakörök  

12.3.1. Mesterségbemutató, vásár 36 óra 

Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 

Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb országos 

rendezvénye 

Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

NESZ közös szervezése 

Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 

Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 
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Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

12.3.2. Szakmai előmenetel 24 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek adódnak, mit 

érhet el tehetséggel, szorgalommal. 

Elismerések, kitüntetések: 

Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 

Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

12.3.3. Zsűriztetés 24 óra 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége van a népi 

iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 

Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 év 

folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az alkotó, kérheti a 

Népi Iparművész címet. 

12.3.4. Szakmai fórumok 24 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma fennmaradásában, 

gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell pályázatokon részt venni, pályázatot 

írni. 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Pályázatok, Konferenciák 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 

Vásárok 

Kiállítások 

Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
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tevékenységformák (ajánlás) 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6. projekt   x  

1.7. házi feladat x    

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   
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2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy 140 óra 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma 

kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely 

biztonságos működtetésére. 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

13.3. Témakörök  

13.3.1. Népi kézműves marketing alapjai  72 óra 

Marketing szerepe és fejlődése, a marketing gondolkodáskialakítása. 

Piac jellemzői, célpiac meghatározása, célpiachoz igazodó marketingmix kidolgozása. 

Fogyasztói magatartás, vásárlói döntést meghatározó tényezők. 

Termékpolitika, termékfejlesztés, termékválaszték, termékek márkázása, termékek 

csomagolása. 

Árpolitika céljai, árakat meghatározó tényezők, árképzés folyamata, árkialakítás 

módszerei, árképzés speciális formái, behatoló ár, bevezető ár, lélektani ár. 

Értékesítés politika, értékesítési csatornák, közvetítők funkciói. 
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Kommunikációs politika, reklám, értékesítés ösztönzés, személyes eladás, propaganda, 

kiállítások, vásárok, ajándéktárgyak, eladáshelyi reklám, termékkatalógus. 

Arculat - logo, cégér, csomagolás, honlap készítése, névjegy, üzlet, nyitott műhely, 

műhelygaléria kialakítása. 

A szekunder és primer piackutatás összehasonlítása, szóbeli és az írásbeli megkérdezés 

jellemzői, a kérdőív szerkesztés szabályai, kérdőívek feldolgozásának módja, kérdőívek 

értékelése. 

Stratégia típusok, vállalkozás környezetének elemei, versenykörnyezet elemei. 

13.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek 68 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formáinak megismerése különösen a kisvállalkozásokra 

jellemző KFT és BT előnyei és hátrányai. 

A vállalkozások létrehozásának, és megszűnésének gazdasági, jogi szabályai, felmerülő 

költségei. 

Az egyéni vállalkozás alapításának, működésének feltételei. Egyéni vállalkozót terhelő 

adók. 

Üzlet és műhely, nyitásával, járó jogi és adminisztratív teendők, engedélyek beszerzése. 

Alapvető számviteli ismeretek, mérleg és eredmény-kimutatás fogalma, célja. Bevételek 

meghatározása, amortizáció jelentése, számítása. 

A mérleg tételek és eredmény-kimutatás kategóriáinak meghatározása. 

Pénzügyi ismeretek, hitel, kamat, finanszírozás módjai. 

Hitelezési eljárás megismerése, hitellel járó költségek és kockázatok. 

Adózási alapismeretek, a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok. 

Alkalmazottal kapcsolatos bejelentési és járulékfizetési kötelezettség. 

Az üzleti terv fejezeteinek megismerése, induló vállalkozáshoz üzleti terv készítése. 

Költségszámítás, önköltségszámítás, árképzés. 

Általános forgalmi adó mértéke, számítása. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek, a gyártó, a kereskedő felelőssége, a termékekre 

vonatkozó szavatossági jog jelentése. 

Ellenőrző hatóságok szerepe: 

Országos Munkavédelmi Felügyelőség, 

Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési területei. 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, műhelygalériák 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás   x  
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1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. Képes illusztrációk mesterségbemutatókról  x x  

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 

promociós anyagairól, honlapok 
 x 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 

10687-12 azonosító számú, 

 

Fazekasság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10687-12 azonosító számú, Fazekasság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

10687-12 Fazekasság  

Fazekas szakmai ismeretek 

Fazekas 

anyag-

ismeret 

Fazekas 

szakmai rajz, 

díszítő-

technikák 

gyakorlat 

Fazekas szakmai néprajz Fazekas szakmai gyakorlat 
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FELADATOK 
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Berendezi a műhelyét, beszerzi az eszközöket, 

kéziszerszámokat, alapanyagokat 
x x       x x  x          x x       

Folyamatosan bővíti szakmai, művészeti, néprajzi 

ismereteit 
x             x x x x x x x x x x x x x x x x 

Figyelemmel kíséri a szakmai irodalom megjelenését, 

szakmai eseményeket 
x        x       x x x x x x x x x x x x x x 

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt készít     x x      x x x  x x x x x x x x x x x x   

Az alapanyagokat és az eszközöket kiválasztja és 

előkészíti 
x x       x x x x  x  x  x          x  

Tervdokumentációt készít, archiválja a tervet, az 

alapanyagok megjelölését 
        x x x x x x x   x x x x  x       

Kiválasztja és előkészíti az alapanyagokat, eszközöket  x       x x x                 x  

Cserépedényt készít x x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x 

Az elkészült nyers agyagedényt a technológiai folyamat 

további lépéseihez előkészíti 
x    x      x                   

Nyers retusálást végez, fülez, földfestékkel bevon 

(engóboz), díszít – a terv alapján 
    x      x x x x x   x x x  x x x x     

A kész agyagedényt megszárítja, majd kiégeti       x                      x 

Az egyszer égetett agyagedényt szükség esetén mázzal 

díszíti, mázazza, majd másodszor is kiégeti 
     x x  x x x   x x   x x x x   x x    x 

Minőségi ellenőrzést végez        x       x          x     

Csomagolja, értékesíti a készterméket        x                      

Törekszik minőségi munkavégzésre x x x x x x x x                      

Betartja a munkavédelmi előírásokat   x x x x x x   x                   
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A szakmai és néprajzi hagyományok ismeretével, azok 

szabályait betartva alkot 
x x x x x 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 fazekasság kialakulásának története, fejlődése                x              

Az európai és hazai fazekas technikák alkalmazása és 

fejlődése a különböző történelmi korszakokban napjainkig 
                x             

A Kárpát-medence nagy tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző fazekas technikák alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, fejlődése a történelem során 

napjainkig 

                 x x x x         

A népi kézműves fazekasság elméleti alapjainak teljes 

körű ismerete, alkalmazása, különös tekintettel a 

tájegységekre jellemző motívumokra és technikákra 

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

A népi kézműves fazekasság eszközeinek története és 

használata 
 x              x x x x x x         

A munkahely, eszközök, gépek előkészítése, 

karbantartása, pontos beállításuk, az üzembiztonság 

betartása 

 x                     x      x 

A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok x x x x x x x x x x x           x x x x x x x x 

A balesetmentes munkavégzés biztosítása x x x x x x x x x x x           x x x x x x x x 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítés alapjai, 

egyezményes jelei és pontos használatuk 
                             

Az elkészítendő tárgyak pontos méretezésű 

műhelyrajzainak elkészítése 
           x x                 
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Az alkalmazott motívumok megrajzolása, műhelyrajzának 

megszerkesztése 
    x x      x x     x x x x         

A tervek, műhelyrajzok megértése és értelmezése            x x                 

A forma és funkció összhangjának megjelenítése az 

elkészítendő tárgyakban 
  x         x x x x   x x x x x x x x x x   

A fazekas munkák készítése során használatos 

nyersanyagok, azok csoportosítása és főbb tulajdonságai 
        x x x                   

A fazekas munkák elkészítéséhez leggyakrabban használt 

alapanyagok kiválasztásának és felhasználásának 

szempontjai 

        x x x           x        

A fazekassághoz felhasznált nyersanyagok 

tulajdonságainak módosítása, javítása, esetleges színezése 
        x x x           x        

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és 

kémiai folyamatok 
        x x x           x        

A termékkészítéshez szükséges agyagmennyiség 

kiszámítása 
        x x x           x        

A technológiai folyamatok előkészítése x        x x x x x         x x       

Az elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és 

azok sorrendjének meghatározása 
x                             

Az alkalmazandó technikák megállapítása, kiviteli mód 

meghatározása 
x                             

A népi kézműves fazekasság szabályszerű gyakorlati 

folyamata 
  x x x x x     x x x    x x x x x x x x x x x x 

A népi kézműves fazekasság eszközeinek, technikájának  x                    x x x x x x x x 
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szabályszerű alkalmazása 

A fazekaskorong használata   x x                  x x x x x x   

A népi kézműves fazekas munkák szárítása, az első égetés 

előtti díszítése és nyers égetése (zsengélése), tisztítása 

(retusálás) 

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

A népi kézműves fazekasság díszítőtechnikáinak 

alkalmazása fazekas munkákon 
    x x    x x x x x x   x x x x       x  

A népi kézműves fazekas munkák mázazása, második 

(mázas) égetés előtti díszítése 
     x    x x x x x x   x x x x       x  

A népi kézműves fazekas munkák második (mázas) 

égetése 
      x   x x       x x x x       x x 

A befejező munkálatok elvégzés        x          x x x x        x 

A népi kézműves fazekas munkák javíthatósága, szükség 

esetén a javítás elvégzése 
       x   x                 x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Látványrajz készítése            x x x x x x x x x x         

Műhely-, kivitelezési rajz készítése            x x x x x x x x x x         

Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése     x x        x x x x x x x x         

Szabadkézi rajzolás     x x      x x x x x x x x x x         

Szakmai eszközök és berendezések használata  x          x  x                

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség                x x x x x          

Állóképesség   x x            x x x x x x         

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x          x x   x x   x x x x x x x  
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság           x       x x x x   x x x    

Kompromisszumkészség           x                   

Rugalmasság           x                   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x x x 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 

Gyakorlatias feladatértelmezés   x x x x x    x x x         x x x x x x x x 

 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 921 

14. Fazekas szakmai ismeretek tantárgy 176 óra 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a technológiai folyamatok elméleti 

ismerete azok fogásainak alkalmazási lehetőségei és alapszintű elsajátítása. A 

munkafolyamatok műveletekre való bontásának képessége. A korongozás eszközeinek 

ismerete, valamint az alapvető fogások a korongozásban. Az alapvető díszítési technikák 

ismerete és helyén való alkalmazása, és annak módja. Az égetési és mázazási folyamtok 

elméletének elsajátítása.  

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, rajz 

 

14.3. Témakörök  

 

14.3.1. A fazekasság technológiájának alapjai  4 óra 

A fazekasság kialakulásának okai, történetének, technikai, technológiai változásának 

okai.  

Az európai és a Kárpát-medencei fazekasság technológiai és stílusbeli változásának 

áttekintése, megismerése és módosulásainak története. 

 

14.3.2. A fazekasság eszközei 4 óra 

A népi fazekasság alapvető eszközeinek története, megismerése és azok szabályszerű 

használata, a szakszerűség alapelveinek ismerete. A különböző fajtájú fazekaskorongok 

használatának szabályai. 

 

14.3.3. A fazekaskorong fajtái, használatának alapjai 2 óra 

A fazekaskorong fejlődésének lépései, azok használata európai viszonylatban. A 

fazekaskorong fajtáji, azok használata, előnyei, hátrányai. 

 

14.3.4. A korongozás fogásainak elméleti alapjai 48 óra 

A népi fazekasság eszközeinek és technikájának szabályszerű használata, a szakszerűség 

elveinek ismerete. A népi fazekasság alapanyagainak ismerete, kiválasztása, előkészítése. 

Az agyag középre fogása a korongon. Az edényfal felhúzása, vékonyítása. Az 

agyagedény elkészítésének alapvető fogásai. Az edény levétele a korongról. 

 

14.3.5. A fazekas termékek retusálása, szárítása, díszítésének alapjai  48 óra 

Az egyes munkafázisok sorrendjének meghatározása, a munkafolyamatok műveletekre 

bontása. Az elkészült edény nyers retusálása, tisztítása, esztergálása, szivacsolása. Az 
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edények biztonságos szikkasztása, szárítása. Az alapvető díszítési technikák ismerete és 

alkalmazásának módja. 

 

14.3.6. A fazekas termékek mázas díszítése, a mázazás technológiája 38 óra 

A népi fazekasság hagyományainak ismeretében az egyszer égetett agyagedényeket 

szükség esetén mázzal díszíti ismerve azok hagyományait, és alkalmazásának 

lehetőségeit, technológiáját. A mázazás menetének munkafázisai, technológiája. A mázak 

tulajdonságainak ismerete. 

 

14.3.7. A fazekas termékek első és mázas égetése 20 óra 

Az égetés fajtái, az égetéshez szükséges eszközök, alapanyagok ismerete. Az első, vagy 

cserépre égetés (zsengélés) elemeinek ismerete, folyamata, kémiai és fizikai 

tulajdonságai. Az agyagedény tulajdonságainak változása az első égetés során. Az 

zsengélés és a mázas égetés közötti jelentős különbségek ismerete. A mázas égetés 

elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása. 

 

14.3.8. A fazekas termékek befejező munkálatainak elmélete 12 óra 

A fazekas edények elkészítésének, a technológiai folyamatának értékelése. Az égetés 

utáni minőség-ellenőrzés Az égetési hibák javítási lehetőségei, azok alapvető ismeretei. 

Az kész edények raktározása, csomagolása, szállítása 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-szám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 
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1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

 

14.5.2.  tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  Fotóalbumok, 
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szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

 

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. Fazekas anyagismeret tantárgy  72 óra 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a technológiai folyamatok elméleti 

ismerete, azok fogásainak alkalmazási lehetőségei és alapszintű elsajátítása. A népi 

fazekasságban használatos legfontosabb alapanyagok ismerete, azok fajtái, tulajdonságai. 

Szükség esetén a tulajdonságaik módosításának lehetőségei és módjai. Az alapanyagok 

beszerzési lehetőségei, előkészítésük menete. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, földrajz 

 

15.3. Témakörök 

 

15.3.1. A fazekasság nyersanyagai 24 óra 

A fazekasság kialakulásának földrajzi okai, alapanyagok lelőhelyei, azok kialakulásának 

miértje, menete. A Kárpát-medence területén található agyag és egyéb alapanyagok 

lelőhelyei. Az agyagbányák fajtái, az agyag kitermelésének módjai. Az egyéb 

alapanyagok – engóbok, mázak, oxidok – keletkezése, kitermelése. Az alapanyagok 

használati lehetőségei 

 

15.3.2. A nyersanyagok csoportosítása és tulajdonságaik 24 óra 

A népi fazekasság alapvető nyersanyagainak csoportosítása. 

Az agyag lelőhely és szennyeződés szerinti csoportosítása, tulajdonságaik. Az engóbok, 

a mázak, azok tulajdonságaik. A színező anyagok csoportosítása, a fém-oxidok. 

 

15.3.3. A nyersanyagok színezése, tulajdonságainak módosítása, javítása   4 óra 

A természetes és mesterséges színező anyagok. Az agyag tulajdonságainak módosítási 

lehetőségei, az agyaghoz keverhető anyagok. A mázak tulajdonságai, azok 

viszkozitásának, tapadásának, olvadáspontjának változtathatósága.  

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor- Alkalmazott oktatási  A tanulói tevékenység szervezeti Alkalmazandó eszközök és 
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szám módszer neve kerete felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 
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3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

16. Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 212 óra 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a forma és motívumkincs 

megismerése, azok alkalmazása az edénykészítés folyamatában. A népi fazekasságban 

használatos legfontosabb formák és motívumkincs ismerete. A kivitelezési- és műhelyrajz 

készítésének az alapjai, egyezményes jelek ismerete és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy 

méretének megtervezése és megrajzolása, műhelyrajz készítés. A Kárpát-medencében 

használatos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazása az elkészült tárgyakon. A motívumok 

világának és a népi fazekasság szimbolikájának ismerete, helyén való alkalmazása. A 

díszítőmotívumok megrajzolása a technikák ismeretében. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz, néprajz 

 

16.3. Témakörök 

 

16.3.1. Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 18 óra 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 

és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 

 

16.3.2. Műhelyrajz készítése 28 óra 
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A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajzkészítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

 

16.3.3. Motívumok megrajzolása 78 óra 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

 

16.3.4. Díszítőtechnikák 88 óra 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód.  

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár. 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor- 

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 
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16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  
Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 
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internetes oldalak 

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

17. Fazekas néprajz tantárgy 158 óra 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság kialakulásának okai, történetének, technikai változásainak megismerése. 

A Kárpát-medence nagy tájegységeinek jellemző stílusjegyeinek és formakincsének 

megismerése, technológiai áttekintés.  A Kárpát-medencében használatos díszítőtechnikák 

ismerete és alkalmazása az elkészült tárgyakon. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, földrajz, néprajz 

 

17.3. Témakörök 

 

17.3.1. A fazekasság kialakulásának története 16 óra 

A fazekasság létrejöttének történelmi, földrajzi és társadalmi okai, lehetőségei. 

 

17.3.2.  A Kárpát-medence fazekas technikáinak alkalmazása és fejlődése a 

különböző történeti korokban 20 óra 

A fazekasság technológiai és stílusbeli változásainak áttekintése, megismerése és 

módosulása a történelem során. A fazekasság fejlődése a Kárpát-medencében az őskortól 

napjainkig. 

 

17.3.3. A Dunántúl nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 32 

óra 

A dunántúli fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja a dunántúli edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

17.3.4. A Felvidék nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 32 

óra 
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A felvidéki fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja a felvidéki edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

17.3.5. Az Alföld nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 36 

óra 

 

Az alföldi fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja az alföldi edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

17.3.6. Erdély nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 22 

óra 

 

Az erdélyi fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja az erdélyi edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár, múzeum, helytörténeti- és magángyűjtemények 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 
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17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4 Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 
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17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

18. Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 1588 óra 

 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság gyakorlati alapjainak megismerése, a forma és motívumkincs 

megismerése, azok alkalmazása az edénykészítés folyamatában. A népi kézműves 

fazekasság alapanyagainak és technológiájának, a fizikai és kémiai folyamtok alapvető 

megismerése, a fazekaskorong és az egyéb eszközök szabályszerű használata. A forma és 

a funkció alapvető elvének ismerete és figyelembe vétele. A népi fazekasságban 

használatos legfontosabb formák és motívumkincs ismerete. A népi fazekasság 

edénykészítési munkafolyamatának sorrendi meghatározása, alkalmazása. A népi 

fazekasság díszítő technikáinak alkalmazása a fazekas munkákon, mázazása, zsengélő és 

mázas égetése. 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, földrajz, néprajz, fizika, kémia 

 

18.3. Témakörök 

 

18.3.1. A magyar népi fazekasság edénykészítésének gyakorlati kérdései 

 72 óra 

A fazekas munkák elkészítése során használatos alapanyagok tulajdonságai, felhasználási 

területük, szempontjaik. Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai 

folyamatok ismerete, a nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. 

A forma és nyersanyag, a forma és funkció összefüggéseinek felismerése és alkalmazása. 

 

18.3.2. Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata   

 144 óra 

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 

 

18.3.3. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  
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 294 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

18.3.4. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – felhúzómunka  

258 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence korsós 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

18.3.5. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – kiegészítő munkák  

256 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és 

funkció összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence 

fazekas központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének 

ismerete, alkalmazása. A megkorongozott agyagedény retusálása, fülezése, földfestékkel 

való festése, egyéb díszítési lehetőségeinek ismerete és alkalmazása. 

 

18.3.6. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – mesterfogások    

192 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A mesterség bravúros edényeinek elkészítési technológiáinak ismerete 

(miska kancsó, csali kancsó, stb.). 

 

18.3.7. Az edények engóbozása és mázazása 186 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

 

18.3.8. Az égetés 186 óra 
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A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers 

égetése – zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, 

technológiai menete. Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A 

munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása. 

 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely, gyakorlati műhely 

 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés  x  
Képek, filmek, helyszíni 

bemutatás 

1.4. házi feladat x   gyakorlás 

 

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x    
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2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x    

3. Gyakorlati munkavégzés körében     

3.1. Műveletek gyakorlása x   fazekaskorongok 

3.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  fazekaskorongok 

 

18.6. 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 

 

Négy évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. 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. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10687-12 Fazekasság 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat  

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai  

Műhelyrajz készítése  

Motívumok megrajzolása 

Díszítőtechnikák 

Fazekas szakmai gyakorlat 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong 

használata 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – 

terítőmunka 

Az edények engóbozása és mázazása 

Az égetés 

 

 

 

10687-12 Fazekasság szakmai követelménymodul 

 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 
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A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 

és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 

 

Műhelyrajz készítése 

A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajzkészítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

Motívumok megrajzolása 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

 

Díszítőtechnikák 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód. 

 

Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata  

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 

 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 
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Az edények engóbozása és mázazása  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

Az égetés 

A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers égetése 

– zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, technológiai menete. 

Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A munka- és tűzvédelmi előírások 

betartása. 

 

5.59. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

34 215 01 

NÉPI KÉZMŰVES 

(FAZEKAS SZAKMAIRÁNY)  

szakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához 

látássérültek (sl) számára 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– 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 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 
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II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01  

 

A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (Fazekas szakmairány) 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 

105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

III. 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 4. Művészet, közművelődés, 

kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 
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végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

 

 

V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

A látássérülés meghatározása, tünetei, felosztása 

 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykéregben levő látóközpont tartós károsodása. A 

látássérülés gyógypedagógiai meghatározásához a világ legtöbb országában, így hazánkban is 

az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) definícióját alkalmazzák. E szerint 

„Látássérültnek számít az a személy, akinek vízusa (látásélessége) a jobbik szemén maximális 

korrekcióval kevesebb, mint 6/18 (0,33), vagy látótérszűkülete 20°, vagy szűkebb.” (WHO 

1996) 

 

A vízus, vagyis látásélesség a szem felbontóképességét (két egymás melletti pont 

megkülönböztetését) jelölő törtszám. Régebben gyakran közönséges törteket használtak, 

jelenleg a tizedes törtek használata lett általános. 1,0, az ép szem vízusa. Ha a személy csak 1 

méterről ismeri fel a 10 méterről is felismerhető jelet, akkor vízusa 0,1. 

 

A meghatározásban szereplő jobbik szem azt jelenti, hogy a jobban látó szem látásélessége a 

döntő. A gyakorlatban tehát, ha valakinek az egyik szemén a vízusa 0, de a másik szemén 0,33 

feletti, akkor nem számít látássérültnek. A pedagógiai látásvizsgálat során nem is a jobbik 

szemmel, hanem a kétszemes látással mért érték tekinthető meghatározónak. Az optimális, 
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maximális korrekció arra utal, hogy ez a mérés az adott személy látásélességét a számára adható 

legjobb szemüveggel vizsgálják. Ezek alapján, ha egy személy látásélessége 0,3 alatti, de ez 

szemüveggel javítható, akkor nem alkalmazható rá a látássérült kifejezés. Figyelembe kell 

venni, hogy szemüveggel csak a fénytörési hibák korrigálhatók, számos szembetegség van, 

amely esetében ez az eszköz nem használható. A látássérültek jelentős része nem hord 

szemüveget. 

 

A gyógypedagógiai célú terápiában és a rehabilitációban nem lehet mereven kezelni a 

határértékeket. A diagnózis ismerete és figyelembe vétele elengedhetetlen feltétel. Gyakran 

olyan gyermekeknek vagy felnőtteknek is szüksége lehet speciális segítéségre, akik a fenti 

kategória szoros értelmezésébe nem tartoznak bele. Ezért látássérültnek számít az a személy is, 

akinek a vízusa jobb, mint 0,30, de a látását veszélyeztető szembetegsége van — vagyis 

bizonyos fizikai megterhelés hatására romolhat az állapota —, vagy szembetegsége 

progrediáló. Az első esetben a gyógypedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy 

milyen mozgásformák okozhatnak látásromlást. A leggyakrabban ezeket a személyeket a 

retinaleválás veszélyezteti. Számukra nem javasoltak a nagy erőfeszítéssel járó tevékenységek, 

az erős hasprés, a fordított testhelyzetek. Ezen a területen az elmúlt években változott a 

szemészorvosok nézete. Nem korlátozzák a régebbi gyakorlat szerint automatikusan 

sportolásban vagy pályaválasztásban bizonyos szembetegségekkel (mint például a myopia 

major – súlyos fokú rövidlátás, vagy a cataracta congenita – veleszületett szürkehályog) 

rendelkező személyeket, hanem a döntést egyénre szabottan, a szem aktuális állapotát vizsgálva 

és figyelembe véve hozzák meg. Amennyiben a pedagógus látásromlást tapasztalt, vagy a 

tanuló jelez erre utaló tüneteket, nagyon fontos, hogy haladéktalanul szemészhez kerüljön a 

látássérült személy. 

 

A látássérült személyek esetében a távoli és a közeli vízus mértéke eltérhet. Bizonyos 

szembetegségek a távoli látást egészen súlyosan érintik, de közelre hajolva az érintett egyén 

egészen apró dolgokat, betűket is lát. Ez fordítva is jelentkezhet. Ezért a tanulás és a 

munkavégzés optimális környezetének kialakításához mindkét információra szükség van. 

 

A felsorolt adatok a látásélességre vonatkoznak. Az egyének látóképessége között azonos vízus 

mellett is nagy különbségek jelennek meg. A látóképesség meghatározásakor a látásélesség 

mellett a látásteljesítmény kifejezés is használatos. A látásteljesítmény tágabb értelmezésre ad 

lehetőséget: kifejezi a maradék látás felhasználásának képességét, amelyet befolyásol az egyén 

képességeinek fejlettsége, érdeklődése és tapasztalatai. 

A különböző szembetegségek, öröklött, vagy szerzett elváltozások a bonyolult látószerv más-
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más részeit érinthetik. Ennek megfelelően más látási funkciók is sérülhetnek. A perifériás és a 

centrális látótér, a kontrasztérzékenység, a színlátás, a fényviszonyokhoz történő adaptáció 

területén jelentkező eltérések befolyásolják a meglévő látás használhatóságát a tanulási 

folyamatokban, a munkavégzésben és a mindennapi életben.   

 

Perifériás látótérszűkületet sokféle szembetegség okozhat akár úgy is, hogy az éleslátás nem 

károsodik. Az ép perifériás látótér alul 70°, felül 50°, temporálisan (halánték felől) 90°, 

nazálisan (orrnyereg felől) 60°. Ha valakinek csak 10°-os a látótere, akkor azt csőlátásnak 

nevezik. Természetesen a körkörös látótérszűkület mellett egyéb látótér-károsodások is 

lehetnek, pl. foltszerű látótérszigetek, vagy a látótér egyik felét érintő látótérkiesés. A perifériás 

térlátás leginkább a közlekedés-tájékozódás képességére hat negatívan. Sok esetben ezek a 

fiatalok hosszú fehér bottal, vagy vakvezető kutyával közlekednek, miközben vizuális úton 

olvashatnak és írhatnak, apró tárgyakat észrevehetnek.  

 

A szemben a retina (látóideg-hártya) kétféle fotoreceptor biztosítja a látható fény idegi jelekké 

alakítását. A pálcikák kevés fényben is működnek, de felbontó képességük csekély. A csapok 

fényérzékenysége kicsi, csak erős fényben képesek működni, de felbontóképességük nagy, 

tehát biztosítják az éleslátást, valamint a színlátásért is felelősek. A retina középpontjában, az 

éleslátás helyén, (a maculán) helyezkednek el. A centrális látás károsodása azt jelenti, hogy a 

csapok nem működnek tökéletesen. Ezekben az esetekben az a hely, ahová a személy néz 

(fókuszál), nem látható, vagy nem jól látható számára, viszont ha az objektum mellé-, fölé-, 

vagy alánéz, akkor az inger, ha nem is túl élesen, de láthatóvá válik a pálcikák segítségével. 

Ilyenkor a pedagógus azt tapasztalja, hogy a tanuló nem tart szemkontaktust, nem az arcába, 

hanem mellénéz. Ezt semmiképp sem szabad az udvariatlanság jelének tekinteni. Ugyanez a 

tanuló olvasásnál, írásnál és a közeli látást igénylő tevékenységeknél is ugyanígy jár el, néha a 

fejét is elfordítja, tehát szokatlan pózban, kényszertartásban tartja.  

 

A színlátás sérülése különböző színekre vonatkozó színtévesztést, vagy az összes színre 

kiterjedő színvakságot jelent, amely gyakran nem jár együtt más látási funkciók sérülésével, 

tehát akár ép éleslátás mellett is fennállhat. Sok ember megtanulja a szürke árnyalatai alapján 

beazonosítani a színeket. Ha erre a tanuló nem képes, akkor más jelzésekkel is elláthatjuk a 

tárgyakat, eszközöket. 

 

A kontrasztérzékenység sérülése esetén a személy csak azokat a képeket, tárgyakat tudja 

felismerni, amelyek a hátterüktől nagymértékben eltérnek, tehát magas kontrasztúak. 

Legmagasabb kontrasztot a fehér alapon a fekete szín (vagy fordítva) ad, de a gyakorlatban a 
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fekete, vagy sötétzöld – sárga színek megkülönböztetése könnyebb a látássérült tanulónak. 

Például a táblán sárga krétával írottakat jobban látja. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a tábla használatakor több tényezőt is figyelembe kell venni. 

Fontos, hogy a tanuló közel üljön a táblához, a pedagógusok törekedjenek az áttekinthető 

táblaképre, a szokásosnál nagyobb betűtípust használjanak, és gondoskodjanak arról hogy jó 

minőségű, erős nyomot hagyó krétával, vastag vonalvezetéssel írjanak. Óriási segítséget jelen 

a látássérült diákoknak, ha a pedagógusok hangosan mondják is, amikor írnak. 

A kontrasztlátás akár úgy is sérülhet, hogy az illetőnek a vízusa (látásélessége) magasabb, mint 

a látássérülés felső határértéke. Ha valaki alacsony kontrasztú ingereket nem érzékel, akkor az 

arcfelismerés még egészen közelről sem lehetséges számára. Gyakran a nyomtatott szöveget 

azért nem tudja elolvasni, mert az írás újrahasznosított papírra készült, vagy a fénymásolat rossz 

minőségű. Ezekben az esetekben a nagyítás nem jelent segítséget, de a kontrasztfokozásra 

alkalmas elektronikus nagyítókészülékek már igen. Enyhébb esetekben erősebb, esetenként 

egyéni helyi megvilágítás is javíthatja a tanulási lehetőségeket. 

 

A sötéthez való alkalmazkodás, vagy sötétadaptáció zavara esetén a fényes, jól megvilágított 

helyiségből egy alacsonyabb fényerősségű helyiségbe érve a tanuló percekig nem lát semmit, 

sőt olyan súlyos sérülés is előfordulhat, hogy már szürkületi viszonyok között is problémái 

lesznek. Ezt nevezzük szürkületi vakságnak, amely a környezet adaptációjával orvosolható: 

akár a helyiség megvilágításával, vagy egy zseblámpa használatával a probléma enyhül.  

 

A fényadaptációs zavar azt jelenti, hogy a személy számára már az átlagos fényesség is zavaró, 

mert káprázást okoz és nagymértékben rontja a láthatóságot. A túlzottan fényérzékeny, 

fotofóbiás tanuló kezével eltakarja a fényt, hunyorog, vagy teljesen behunyja a szemét. Számára 

nagyon fontos, hogy az osztályteremben az ablaktól távol és háttal ülhessen. A többi tanuló 

számára fontos a megfelelő megvilágítás, ezért a fényérzékeny személy számára az egyéni 

eszköz, legtöbbször a fényvédő szemüveg a megoldás. Ez enyhébb esetekben lehet 

napszemüveg, de szükség lehet különleges, gyakran piros színű speciális üvegre. 

 

A szemmozgások sérülése leggyakrabban az önkéntelen szemtekerezgés (nystagmus) 

formájában jelentkezik, amely a fixálást. A szemmozgást a személy nem tudja akaratlagosan 

szabályozni, gyakran nem is érzékeli azt. Stressz esetén a mozgás erősödhet. A nystagmus a 

legritkább esetben jelentkezik önállóan, de számos, egymástól teljesen eltérő diagnózis mellett 

is fellép. Nem önálló kórkép, hanem a gyengénlátást kísérő tünet. Megnehezíti az egy pontra 

történő fixálást, elképzelhető, de nem bizonyított, hogy rontja a látásteljesítményt.  

 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 945 

 

A látássérülés kifejezés több, nevelési és rehabilitációs célból eltérő igényű csoportot takar. A 

látássérülés felosztása országonként igen eltérő. A hazai felosztás a látássérülés 3 csoportját 

különbözteti meg: 

1. Vakság: fényérzés nincs. 

2. Aliglátás: a vízus kevesebb 0,1-nél. Három alcsoportot tartalmaz: 

2.1. Fényérzékelés: a vízus nem mérhető. Halló-tapintó típusú ismeretszerzés 

lehetséges, de a közlekedésben-tájékozódásban a fényingerek támpontként való 

felhasználása segítséget nyújt. 

2.2. Nagytárgy-látás: vízus < 0,04. A felső határértéken lévők különleges optikai 

és/vagy elektronikus eszközökkel képesek a vizuális ismeretszerzésre, a síkírás 

olvasására, de sokan közülük Braille-olvasók. Látásukat a mindennapi életben 

felhasználhatják, bár alapvetően a tapintásuk és a hallásuk segíti őket az 

információszerzésben, tanulásban, mindennapi életben. A vizuális illetve az 

auditív-taktilis ismeretszerzés választása sok tényezőn alapul, függ a környezet 

támogatásától, az egyéb, például a kognitív képességektől, az előzetes 

tapasztalatoktól, a tanuló teljes személyiségétől.  

2.3. Ujjolvasás: (vízus: 0,04—0,1). Látásuk elegendő a síkírás-olvasás optikai és/vagy 

elektronikus segédeszközökkel történő elsajátításához, de mind az oktatásban, mind 

a rehabilitációban más érzékszerveikre is támaszkodnak. 

3. Gyengénlátás: a vízus 0,1—0,3 közötti. A látás a vezető érzékelési csatorna, az 

oktatásban és a rehabilitációban is a látás maximális kihasználására kell törekedni, az auditív 

és taktilis információk csak kiegészítő jellegűek.  

 

A látássérült tanulók sajátos nevelési igényei 

 

Vak tanulók 

A vakság alapvetően befolyásolja a mozgásállapotot, tájékozódási és közlekedési funkciókat, a 

mindennapos és a megismerő tevékenységeket. A vak tanulók nevelésének-oktatásának 

speciális feladata a mozgás és tájékozódás fejlesztése, a tapintásra és hallásra épített 

fogalomalkotás feltételeinek megteremtése, a sérülés másodlagos kihatásainak korrekciója, ill. 

megelőzése. Lehetőséget kell teremteni a minél több érzékszervvel történő 

információszerzésre. A fogalmak tapasztalati tartalommal való megtöltése nélkül ismereteik 

hiányosak maradnak. 
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Az oktatásban sokféle speciális eszközt és módszert alkalmazunk. A kultúrtechnika speciális 

eszköze a hat pontból álló tapintható Braille-rendszer. A két oszlopban lévő hat pont 

kombinációiból állíthatók elő az egyes betűk. A pontok helyi értékét számmal jelöljük, bal 

oldalon találhatók felülről lefelé haladva az egyes, kettes és hármas pontok, jobb oldalon pedig 

a négyes, ötös és hatos. A magyar Braille-írás jellegzetessége, hogy a nagyszámú fonéma 

jelölésére sok szimmetrikusan elhelyezkedő pontkombinációt tartalmaz (ún. tükörképbetűk, pl. 

a-á, h-j, e-i, é-í, n-ny stb.) és hogy a kétjegyű betűket egy jellel ábrázolja.  

 

A matematikában fontos eszköz a kitapintható abakusz. Ennek használata viszonylag 

egyszerűen elsajátítható, a vak tanulók számára a számolási feladatokban nyújt segítséget. A 

Braille segítségével a matematikai kifejezések lejegyzése is lehetséges, de a gyakorlatban ennek 

használata, visszaolvasása, értelmezése nem könnyű. 

 

A vak tanulók információszerzésében egyre inkább preferált eszköz a számítógép és a digitális 

tananyag. Mostanra a legtöbb tanulónak saját laptop áll a rendelkezésére. A számítógépet 

alapvetően kétféle módon használják a vak emberek: auditv vagy taktilis úton. Számos beszélő, 

más néven képernyőolvasó program elérhető. Ezek jogtiszta használatához segítséget kérhetnek 

a tanulók és a pedagógusok az „Informatika a Látássérültekért” Alapítványtól. A számítógéphez 

Braille kijelző készülék csatlakoztatható. Ezzel valódi olvasás valósul meg.   Természetesen az 

írás a gép billentyűzetének a segítségével valósul meg. A számítógép a pedagógusok munkáját 

is megkönnyíti. A tanuló munkája a képernyőn nyomon követhető, kinyomtatva értékelhető, 

így a pontírást nem ismerő tanárok is megfelelő információt kapnak, illetve segítséget 

nyújthatnak a vak diákoknak. 

 

A tanuló tájékozódási képességének fejlesztését az erre a feladatra speciálisan kiképzett 

mozgás-tájékozódás trénerek végzik. Azonban minden vak embernek szüksége van bizonyos 

helyzetekben látó kísérőre. A segítségadás módja igen fontos, néhány alapvető technikát 

érdemes a látó személynek elsajátítania, hogy a balesetek még kísérés esetén is megelőzhetők 

legyenek: 

- mielőtt a látó személy a tanulónak segítene, mondja meg a nevét, kérdezze meg, hogy 

valóban szüksége van-e segítségre, hova szeretne eljutni;  

- kérje meg a tanulót, hogy karoljon belé, vagy fogja meg könyökét 

- a kísérő egy lépéssel előbb haladjon a fiatal előtt, így mozdulataival is előre jelezheti az 

iránybeli változást, sose tolja maga előtt a vak személyt; 
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- a kísérő szóban is jelezze a felmerülő akadályokat (lépcső, járdaszegély, küszöb, padok, 

székek, stb.), ezek előtt egy pillanatra álljon meg; 

- olyan akadály közeledtével, ahol egymás mellett nem férnének el, a kísérő könyökének 

hátramozgatásával irányítsa a tanulót a háta mögé; 

- ülőhelyre kísérés esetén a látó személy vezesse a vak tanuló kezét az ülés támlájára, ez 

elegendő segítség, ne nyomja le a személyt a székre;  

 

A szakiskolába újonnan érkező vak diáknak időre és látó segítségre van ahhoz szüksége, hogy 

megismerje a teret. Érdemes megmutatni, hogy hol találhatóak a különböző szaktantermek, a 

mosdó, vagy az étkező, ezek megtalálásához egyrészt meg kell nevezni az irányokat és a 

távolságot (pl. „10 méter után kell balra fordulnod, hogy a tanáriba eljuss”.). Másrészt 

támpontokat kell adni, melyek lehetnek akár a padló egyenetlenségei, vagy jellegzetes szagok 

(pl. étterem) és hangok (italautomata zúgása).  

 

A vak tanulók számára is nagyon fontos a rendszeres testmozgás, a testnevelés órán való aktív 

részvétel és a különböző sportágak gyakorlása. Utóbbiak közül néhány példa, melyek kisebb 

módosítással vak diákok számára is végezhetőek: síkfutás (látó kísérővel, vagy 

hangirányítással); úszás; tandemkerékpározás; fitnesz; testépítés; túrázás.  

 

A vizuális kultúra a vak tanulók számára nem hozzáférhető, a domborítás eljárását inkább a 

térképek, folyamatábrák, műszaki rajzok és algoritmusok tapinthatóvá tételében célszerű 

alkalmazni. Többféle domborító készüléket és eljárást alkalmazhatunk, akár a 

műanyagleszívásos, akár a habosító technikát.    

 

Aliglátó és gyengénlátó tanulók 

 

Az aliglátó és gyengénlátó gyermekek csoportja igen heterogén. A különböző látási funkciók 

sérülése eltérő mértékű. Ez a fejlődést különböző területeken és mértékben befolyásolja. 

Emellett a gyengénlátás nem minden esetben jelentkezik önmagában. Gyakori a pre- és 

perinatális sérülés, koraszülöttség, oxigénhiány. Időnként nehezen beazonosítható, hogy a 

tanuló képességstruktúrájában mit tekinthetünk oknak vagy okozatnak, másodlagos 

következménynek. 

 

A kötelező tanórákon túl a tanulók számára habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások 

szervezésére, terápiás, felzárkóztató célú fejlesztésre van lehetőség. Ezeken a foglalkozásokon 

kaphat helyet a látásnevelés. A legcsekélyebb látásmaradvány segítségével is fontos 
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információk nyerhetők a környezetről. A gyengénlátás gyermekkori fejlődésre gyakorolt 

hatásai leginkább a mozgás-koordináció, ezen belül, a nagymozgás-látás összerendezése és a 

szem-kéz koordináció terén jelentkeznek.  Ezek sérülés-specifikus fejlesztése, valamint a 

látásnevelés speciális nevelési-oktatási feladatokat, módszereket és eszközöket igényelnek. A 

gyengénlátás, aliglátás elsősorban a vizuális megismerő tevékenység kialakulására hat, de 

befolyásolja az analizálás-szintetizálás, a képzelet, az absztrahálás, a fogalomalkotás 

képességét is.   

A képességfejlesztés időszaka nem zárul le az általános iskola befejezésével. A tanulók számára 

a szakiskolákban végzett tevékenységek is fejlesztő hatásúak képességstruktúrájukra és 

személyiségük alakulására egyaránt. Látássérülésük miatt gyakran önértékelési problémák 

jelentkeznek, amelyek jelentősen csökkenhetnek, ha kompetensnek érezhetik magukat 

tevékenységeik során. Ehhez egyénre szabott módszerekre, és a szükséges segédeszközökre 

van szükségük. 

 

A nevelésben-oktatásban használt segédeszközök többsége abban segíti a tanulót, hogy a 

gyengén érzékelhető, töredékes vizuális információkat felerősítse vagy egyéb érzékelési 

módokkal kiegészítse. Leggyakrabban használt segédeszközök a szemüvegek, 

távcsőszemüvegek, filteres szemüvegek, nagyítók, távcsövek és az elektronikus olvasó 

készülékek. Utóbbi eszközök másik neve az olvasó TV, amely lehet telepített és hordozható. 

Mindkét típusnak előnye, hogy nem csak a szöveg, vagy ábra mérete növelhető velük (akár 80-

szorosra is), hanem állítható a kontraszt, a színválasztás és a fényerő is. A megfelelő eszköz 

kiválasztása sokszor hosszabb folyamat, mert sok tényező befolyásolja a beválást. Csak akkor 

érdemes segédeszközt alkalmazni, ha a több haszonnal jár, mint amennyi gondot a használata 

okoz. A serdülőkorú fiatalok gyakran elutasítják az eszközhasználatot, akár még a szemüveget 

is, a kortárscsoport véleménye miatt. 

 

A gyengénlátó tanulók olvasási tempója általában lassabb az átlagosnál, amit az olvasandó 

szöveg minősége nagyban befolyásol. A szövegnek megfelelő betűtípussal, mérettel és 

kontraszttal kell rendelkeznie. Az átlagos megfelelő betűnagyság a 14-es, vagy 16-os. 

Természetesen, ha a tanuló nagyítót, távcsőszemüveget, vagy elektronikus olvasókészüléket 

használ, akkor a méret lehet kisebb is. A legjobban olvasható betűtípus a Tahoma, vagy Arial 

(a talpas betűk és a dőlt betűk sokkal nehezebben olvashatóak). Befolyásoló tényező a szöveg 

tömörsége. Ezt a sortávolság beállításával oldhatjuk meg. A fényviszonyok nagyon fontosak 

minden közellátást igénylő munkánál. A fényérzékeny (fotofóbiás) gyermekek kivételével kb. 

25.000 Kandelára (régebbi mértékegység szerint 1000 Luxra) van szükségük az olvasáshoz, 

íráshoz. Ez két-háromszorosa az átlagos iskolai vagy munkahelyi megvilágításnak. Ha a 
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körülmények megkövetelik, egyéni megvilágítással biztosítható a szükséges fénymennyiség. A 

fényforrás beállításánál fontos szempont, hogy ne okozzon csillogást, káprázást, illetve, hogy 

ne melegítsen, mert a tanuló ezt általában a szeméhez nagyon közel alkalmazza. Praktikus a 

flexibilis lámpa, amelyet a tanuló a saját igényeinek megfelelően állíthat be. 

 

Ugyanilyen fontos szempont a szöveg közelítése a szemhez. A gyengénlátó, aliglátó tanuló 

szinte minden esetben közelről néz. Ha folyamatosan görnyednie kell, az másodlagos 

gerincbetegséghez vezethet. A gerincoszlop egészségének megtartására szolgál a minden 

gyengénlátó, vizuális úton tanuló aliglátó tanuló számára elengedhetetlen emelhető lapú asztal, 

amely lehetővé teszi a több fokozatba állítást a különböző tevékenységeknél. Az ezzel végzett 

tevékenységeket megkönnyíti a csúszásgátló fólia, amely nem engedi leesni a taneszközöket. 

 

Sok gyengénlátó tanuló használ speciális, nagyobb vonalközű, erősebb vonalozású, vastagabb 

lapú írófüzeteket, amit külön számukra gyártanak. Ezekhez határozott nyomot hagyó 

íróeszközök valók. Rajzoláshoz, szerkesztéshez is erőteljes nyomot hagyó ceruzák, 2B jelzésű, 

puha grafitok alkalmasak. Ezek azonban nem különlegesek, mindenki számára beszerezhetők. 

Külön gyengénlátóknak tervezett, gyárilag előállított szemléltető eszközök hazánkban 

nincsenek. Az általános eszközöket ők is tudják használni, ha közelről megnézhetik, de 

adaptálhatók számukra némi átalakítással, színezéssel, kontúrozással. 

 

A gyengénlátó tanulók számára az infokommunikációs eszközök használata hasonlóan 

nélkülözhetetlen, mint a vak diákok esetében. Különösen fontos a tízujjas gépelés használata, a 

szövegszerkesztés rutinszintű elsajátítása, a képernyőnagyító speciális programok ismerete. A 

látássérült tanulók esetében gyakori szem-kéz koordinációs zavar az oka a grafomotoros 

képességek gyengeségének. A kézírás kiváltható számítógéppel, segítségével jól olvasható, 

esztétikus, számukra is követhető írásmunkákat készítenek. 

 

 

Tanulásszervezési és értékelési javaslatok 

 

A látássérült tanuló számára nem a tanulásszervezési formák, hanem az azokban alkalmazott 

tevékenységek jelentik a nehézséget. Bármilyen forma keretében a beszélgetés, a verbális 

gondolkodási feladatok megoldása terén az ép látásúakkal teljesen egyforma esélyekkel 

rendelkezik. Minél több a látást, a pontos vizuális megkülönböztetést, írást és olvasást igénylő  

tevékenység, annál több hátrányt okoz a látássérülés. Támaszkodhatunk auditív figyelmükre, 

memóriájukra. Ezeknek a képességeknek a fejlesztésére érdemes fokozott figyelmet fordítani.  
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Ha ezekre a nehezített tevékenységekre szűkítjük le nézőpontunkat (a valóságban inkább a 

vegyes tevékenység a jellemző), kétségtelenül a frontális munka az, amelyben a látássérült diák 

legnehezebben tud egyenrangú félként részt venni. A szemléltetés tárgyát rosszabbul, vagy 

egyáltalán nem látja. A munkatempóját számos tényező fékezheti, a feladatvégzésében a 

technikai elemek lekötik energiáinak egy részét. Nem tud társai tempójával lépést tartani, 

kapkod, nem képes munkáját elég megfontoltan, ellenőrizve elvégezni. 

 

Ha a pedagógus arra törekszik, hogy ezeket elkerülje, differenciált feladatokat kell adni 

számára. Bizonyos feladattípusok esetében elegendő lehet némileg kevesebb gyakorlás. Máskor 

eltérő módszerekre, eszközökre lehet szükség. Az egyénre szabott követelmények ösztönöző 

hatásúak az ismeretszerzésben. 

 

 

A látássérült tanulók képesek kooperatív tanulási technikák használatára. A csoportmunka 

gyakran előnyösebb a számukra, mert kisebb a kapcsolattartás tere és a tanuló közelebb van a 

vizuális információkhoz. A kisebb térben sokkal könnyebben megnézheti közelről, vagy 

megtapogathatja a szemléltetési eszközt, vagy munkadarabot. A csoportmunka arra is kiváló 

alkalmat nyújt, hogy az egyes feladatokat a tanulók képességei alapján, differenciáltan ossza ki 

a pedagógus. Így a pontos látást igénylő feladatok helyett lehetőség van olyat választani, 

melyben a látássérült tanuló használhatja ép érzékszerveit, egyéb képességeit.  

A társak közötti együttműködést akadályozhatja, hogy a metakommunikatív jelzések egy részét 

a látássérült tanuló nem érzékeli, az arcmimikát, gesztusokat és a szemkontaktust nem látja. 

Ezért felerősödik a verbális kommunikáció jelentősége. 

 

Az önálló munkavégzést megkönnyíti, ha a differenciált feladatvégzés során a látássérült diák 

számára a pedagógusok biztosítják a tananyag sokirányú megismerését, és elegendő gyakorlási 

lehetőséget. Számolni kell azzal, hogy a tanuló nem kér mindig segítséget, amikor arra szüksége 

lenne. A tanárok fontos feladata, hogy figyelemmel kísérjék a tanulók munkáját, nyújtsanak 

segítséget az esetleges elakadások során, de adjanak lehetőséget az önálló ismeretszerzésre, 

saját problémamegoldásra is. 

 

A látássérült tanuló értékelésénél sok esetben a pedagógusok automatikusan a szóbeli feleletet 

preferálják, holott a látássérült tanuló is képes lehet az írásbeli produktum elkészítésére, ha a 

megfelelő eszköz rendelkezésre áll (pontírógép, de ma már sokkal inkább képernyőolvasó, vagy 

nagyítóprogrammal ellátott számítógép, elektronikus olvasóeszköz, stb.) és ha a feladatlap nem 
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tartalmaz olyan feladatokat, melyek vizualitást igényelnek (pl. fogalmak összekötése, 

ábrázoláson, képfelismerésen alapuló feladatok). De gyengénlátó diákok esetében ezek sem 

jelentenek problémát, ha a szükséges adaptáció megtörténik: nagyítás, nagyobb sortávolság, 

összekötés helyett számozás használata. 

 

A látássérült tanulónak az írásbeli értékelés esetében gyakran többletidőre lehet szüksége, ami 

részben az eszközhasználatból fakad, részben a pontírásos, vagy nagyított szöveg olvasási 

sebességének növekedésével magyarázható. Erre a törvény lehetőséget nyújt a felvételi vagy 

az érettségi vizsgák letétele során is. Ennek ismeretében pedagógus által összeállított értékelő 

feladatlap készítése során javasolható a mennyiségi differenciálás. Az egyes feladattípusokból 

kevesebbet végezzen a tanuló, úgy, hogy közben minden fontos ismeretéről számot adhasson. 

 

Az érintett tanuló megismerése, a vele való egyeztetés nélkül nem célszerű az értékelés során 

használt eszközt meghatározni, hiszen lehetnek olyan egyéb szempontok, amelyeket tekintetbe 

kell venni (pl. gyengébb beszédkészség, vagy nehezen olvasható kézírás).  

 

 

A szakértői vélemény 

 

A látássérült tanulók tanulmányi idejük alatt és beiskolázásuk során a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye több alkalommal vizsgálja, és minden esetben szakértői véleménnyel látja el. 

Ez a dokumentum fontos, a gyakorlatban használható információkat ír le. A személyes és orvosi 

adatok mellett tartalmazza a funkcionális látásvizsgálat eredményét, illetve az erre épülő 

pedagógiai szükségleteket, javaslatokat. 

A Látásvizsgáló szakemberei gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatokat is végeznek. 

Gyakran mérnek intelligencia hányadost (IQ). Napjainkban leggyakrabban a WISC-IV tesztet 

használják. Nem csupán egy számértéket jelölnek, hanem részletezik a szubtesztek eredményét, 

illetve azt, hogy ennek mik lehetnek a pedagógiai következményei. 

A szakértői vélemény a befogadó intézmény pedagógusai számára javaslatokat, tanácsokat tesz 

például a tanulónak az osztályban történő elhelyezése, a használható taneszközök, feladatlapok, 

eltérő módszerek, felmenések tekintetében. Feltünteti, hogy ezekhez a változtatásokhoz milyen 

törvények és jogszabályok biztosítanak lehetőséget. Kijelöli a tanuló számára a megfelelő 

közoktatási intézményt, és tartalmazza a kötelező felülvizsgálat időpontját. 

A látássérült fiatal fogadása előtt érdemes a dokumentumot alaposan tanulmányozni. 
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Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények 

 

A szakértői véleményt a Látásvizsgáló elküldi a szülőknek, a befogadó oktatási 

intézményeknek, valamint a megfelelő szakirányú egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézménynek is. Esetünkben ez a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona, illetve 

a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, és 

Kollégiuma. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények feladata az integráltan, 

azaz nem speciális intézményben nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

sérülés-specifikus megsegítése, valamint a befogadó intézmények pedagógusaiknak 

támogatása tanácsadással, felvilágosító programok szervezésével. Ezt a munkát integrációt 

segítő utazó gyógypedagógusok végzik. A gyógypedagógusok készséggel állnak az integráló 

iskolák, tanárok rendelkezésére, céljuk, hogy minden látássérült tanuló esetében megvalósuljon 

az inklúzió, a valódi, sikeres és hatékony befogadás. 

 

 

 

 

VI.  Szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

9. évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai elmélet 

és gyakorlat 

együtt 

21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  
2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 
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(közismereti 

rész) 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai rész) 

1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  

 10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése  

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
1  1  1    

Népi kézműves 

vállalkozásismeretek, 

marketing 

1  1  1  1  

10687-12 

Fazekasság 

Fazekas szakmai 

ismeretek 
1  1  2  1  

Fazekas anyagismeret 1  1      

Fazekas szakmai rajz, 

díszítő technikák 

gyakorlat 

 2  2  1  1 

Fazekas néprajz 1,5  1  1  1  

Fazekas szakmai 

gyakorlat 
 10  11  12  12,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; 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 
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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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

1
5
0
0

-1
2
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18  

 

  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek kialakítása 4        4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2        2 

Munkaeszközök biztonsága 2        2 

Munkakörnyezeti hatások 2        2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4        4 

1
1

4
9

9
-1

2
  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi alapismeretek       4  4 

Munkaviszony létesítése       4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

1
1
4

9
7

-1
2
 

F
o
g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1       10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2       10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       24  24 

Munkavállalói szókincs       20  20 

1
0
6
8
1

-1
2
 

N
ép

i 
k

éz
m

ű
v
es

 v
ál

la
lk

o
zá

s 

m
ű
k
ö
d
te

té
se

 

Művészettörténet 36  36  36  32  140 

Egyetemes művészettörténet 18  18  18  16  70 

Magyar művészettörténet 18  18  18  16  70 

Általános néprajz 36  36      72 

Tárgyi néprajz 12  12      24 

Folklór   8      8 
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Ünnepkörök, szokások 12  8      20 

Tájegységek néprajza 12  8      20 

Rajz gyakorlat  36  36  72  32 176 

Színtan  12  6  6   24 

Ornamentika  6  6  30  10 52 

Szakrajzi alapismeretek  12  12  18  12 54 

Térábrázolás   6  12  18  10 46 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
36  36  36    108 

Mesterségbemutató, vásár 12  12  12    36 

Szakmai előmenetel 8  8  8    24 

Zsűriztetés 8  8  8    24 

Szakmai fórumok 8  8  8    24 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

36  36  36  32  140 

Népi kézműves marketing 

alapjai 
36  36      72 

Népi kézműves vállalkozási 

alapismeretek 
    36  32  68 

1
0
6
8
7

-1
2
 F

az
ek

as
sá

g
 

Fazekas szakmai ismeretek   36  36  72  32  176 

A fazekasság 

technológiájának alapjai 
4        4 

A fazekasság eszközei 4        4 

A fazekaskorong fajtái, 

használatának alapjai 
2        2 

A korongozás fogásainak 

elméleti alapjai 
8  12  20  8  48 

A fazekas termékek 

retusálása, szárítása, 

díszítésének alapjai 

6  12  18  12  48 

A fazekas termékek mázas 

díszítése, a mázazás 

technológiája 

6  6  20  6  38 

A fazekas termékek első és 

mázas égetése 
4  4  8  4  20 
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A fazekas termékek befejező 

munkálatainak elmélete 
2  2  6  2  12 

Fazekas anyagismeret  36  36      72 

A fazekasság nyersanyagai 12  12      24 

A nyersanyagok 

csoportosítása és 

tulajdonságaik 

12  12      24 

A nyersanyagok színezése, 

tulajdonságainak módosítása, 

javítása 

12  12      24 

Fazekas szakmai rajz, 

díszítőtechnikák gyakorlat 
 72  72  36  32 212 

Kivitelezési és műhelyrajz 

készítés alapjai 
 12  6     18 

Műhelyrajz készítése  12  6  6  4 28 

Motívumok megrajzolása  24  24  18  12 78 

Díszítőtechnikák  24  36  12  16 88 

Fazekas néprajz 54  36  36  32  158 

A fazekasság kialakulásának 

története 
8  4  4    16 

A Kárpát-medence fazekas 

technikáinak alkalmazása és 

fejlődése a különböző 

történeti korokban 

8  4  4  4  20 

A Dunántúl nagy 

tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző 

fazekas technikák alapvető 

stílus- és formajegyeinek 

kialakulása, fejlődése 

napjainkig 

12  8  8  4  32 

A Felvidék nagy 

tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző 

fazekas technikák alapvető 

stílus- és formajegyeinek 

12  8  8  4  32 
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kialakulása, fejlődése 

napjainkig 

Az Alföld nagy tájegységeire 

és főbb fazekas központjaira 

jellemző fazekas technikák 

alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, 

fejlődése napjainkig 

14  12    10  36 

Erdély nagy tájegységeire és 

főbb fazekas központjaira 

jellemző fazekas technikák 

alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, 

fejlődése napjainkig 

    12  10  22 

Fazekas szakmai gyakorlat  360  396  432  400 1588 

A magyar népi fazekasság 

edénykészítésének gyakorlati 

kérdései 

 72       72 

Az edénykészítés 

előkészítési folyamatai, a 

korong használata 

 72  72     144 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

terítőmunka 

 72  90  72  60 294 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

felhúzómunka 

 36  90  72  60 258 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

kiegészítő munkák 

 48  72  72  64 256 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

mesterfogások 

 24  24  72  72 192 

Az edények engóbozása és 

mázazása 
 18  24  72  72 186 

Az égetés  18  24  72  72 186 
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Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 252 504 216 540 208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 964/29,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2256/70,1% 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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11500-12 azonosító számú, 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 
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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 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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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 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 
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Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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7. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra 

1.13. 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. 

1.14. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

1.15. Témakörök 

1.15.1. 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.  

1.15.2. 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. 
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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. 

1.15.3. 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. 

1.15.4. 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. 

1.15.5. 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 
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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 

1.15.6. 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.  

1.16. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

1.17. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

1.17.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
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1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

1.17.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
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b
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tá
s 

O
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- 

k
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e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

1.18. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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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 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

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 
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Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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8. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

 

2.13. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

2.14. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.15. Témakörök 

 

2.15.1. 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.  

 

2.15.2. 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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2.15.3. 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. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.15.4. 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. 

 

2.16. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

2.17. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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2.17.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

2.17.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre  x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

2.18. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.   
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tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
y
el

v
ta

n
i 

re
n
d
sz

er
ez

és
 I

. 

N
y
el

v
ta

n
i 

re
n
d
sz

er
ez

és
 I

I.
 

N
y
el

v
i 

k
és

zs
ég

fe
jl

es
zt

és
 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

sz
ó
k
in

cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x x x x 

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 formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett 

egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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9. 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 

3.11. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek. 

3.12. Témakörök 

3.12.1. 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 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 idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes 

és pontos használata révén fog megvalósulni. 

3.12.2. 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.  

3.12.3. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 
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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. 

3.12.4. 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 szókincset, ami 

alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. 

A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. 

3.13. 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. 

3.14. 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. 

3.14.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 
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1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. digitális alapú feladatmegoldás x    

3.14.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
E

g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

3.15. A tantárgy értékelésének módja 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 979 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10681-12 azonosító számú, 

 

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Művészet-

történet 
Általános néprajz Rajz gyakorlat 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

Népi 

kézműves 

vállalkozás-

ismeret, 

marketing 

E
g
y

et
em

es
 m

ű
v

és
ze

tt
ö

rt
én

et
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ag
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 m
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m
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai művészeti, néprajzi ismereteit × × x x             

A hagyományos mintakincs alapján az alapanyag, forma, funkció és a 

díszítmény harmonikus egységét alkalmazva alkot 
 × x     x         

Figyelemmel kíséri a kortárs kézművesek tevékenységét  ×          x x x   

Kialakítja, berendezi műjelét műhelygalériáját     x     x       

Kialakítja és kezeli raktárát               x x 

hagyományőrző rendezvényeket látogat        x         

Mesterség-bemutatót tart, bemutatókon, vásárokon, pályázatokon részt   x  x  x          
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vesz 

Zsűrizteti termékeit, minőségi munkavégzésre törekszik   x              

Tájékozódik szakmai fejlődésének lehetőségiről,- szakmai pályázatok, 

továbbképzések, szakmai fórumok, érdekképviseleti szervezetek – 

különféle szakmai rangok, címek (Népművészeti Ifjú Mestere, Népi 

iparművész) megszervezésének módjáról 

   x  x   x        

Vállalkozást indít és működtet         x     x   

Üzleti tervet készít               x x 

Kiépíti, létrehozza saját arculatát, promóciós anyagokat, cégért készít           x  x  x  

Piackutatást végez, meghatározza a célközönséget, kivitelezési koncepciót 

alakít ki 
            x    

Kialakítja értékesítési csatornáit             x  x  

Költségkalkulációt, árkalkulációt készít, alapanyag-szükségletet számol, 

tájékozódik az alapanyag-beszerzés lehetőségeiről 
            x    

Garanciát vállal munkájára              x   

Gondoskodik a biztonságos raktározásról            x     

Gondoskodik a késztermék csomagolásáról, ellátja a megfelelő 

információkkal 
            x x   

Dokumentálja munkáit ( rajzos, műszaki, foto dokumentáció)    x             

Gondoskodik munkavédelmi szabályok betartásáról és baleset megelőzésről   x   x           

Dokumentál, elvégzi/elvégezteti a szükséges adminisztrációt        x x        

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai × ×               

A különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, szellemi és × ×               
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tárgyi sajátosságai 

Népművészet, néprajz alapjai      x           

A művészettörténet stíluskorszakai,  szellemi és tárgyi sajátosságai x       x         

Különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, tárgykultúrájának 

változásai 
     x           

Jelentős bemutatók, pályázatok    x  x           

A zsűriztetés lehetőségei    x x  x          

A műhely, műhelygaléria létrehozásának törvényességi, szakmai 

szempontja 
   x x x   x        

A műhely, műhelygaléria berendezésének, munkavédelmi, 

környezetvédelmi, és szakmai, és látványosság szempontjából történő 

kialakítása  

    x x x          

A raktár kialakítása, működtetése, a raktárkezelés szabályai         x  x      

Vállalkozási formák          x       

A vállalkozás létrehozásának. működtetésének szabályai      x           

Piackutatás és marketing alapjai     x            

Saját promotálás készítése                 

Költségkalkuláció, árképzés    x             

Üzleti terv SWOT analízis készítés                x 

A kivitelezési-és műhelyrajz készítésének alapjai egyezményes jele, pontos 

használatuk 
  x x x            

A népi kézművesség termékeinek értékesítési formái lehetőségei      x         x x 

Szerzői jog szabályai           x x    x 

Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások    x x          x x 
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A szakmai életút lehetőségei, szakmai elismerések     x x           

Szerszámok, munkaeszközök     x x           

Alapanyagok és azok beszerzésének lehetőségei     x x           

Munka-baleset- és tűzvédelem  alapjai               x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvezet ismerete × x               

Szakmai rajzok, tervek jelzéseinek megértése, követése     x x           

Szakmai dokumentáció készítésének ismerete                 

Zsűriztetés szabályainak ismeret          x x      

Bemutatókon való részvétel lehetőségeinek ismerete        x x         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x            

Szorgalom x x               

Precizitás       x x         

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x      x x x    

Prezentációs készség x x     x    x x x    

Konfliktusmegoldó készség      x   x  x  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x   x          x x 

Tervezés       x x    x  x x  

Gyakorlatias feladatértelmezés  x  x  x        x   
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14. Művészettörténet tantárgy  140 óra 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó 

képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet legfontosabb korszakairól, ezek 

művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról és a stílustörekvésekről. A szakképzés 

jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes művészettörténeti korszakok iparművészetének 

bemutatása. 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

14.3. Témakörök 

14.3.1. Egyetemes művészettörténet 70 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi kultúrákban 

A kézművesség új-kőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

14.3.2. Magyar művészettörténet 70 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. Szkíták, hunok és 

avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 

Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    
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3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15. Általános néprajz tantárgy  72 óra 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 

szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb irányairól, 

a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli életéről. A népi kézműves 

képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-medence tájegységeinek néprajza, 

tárgyi és szellemei néprajzának megismertetése, az ünnepkörök, szokások elsajátíttatása. 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

15.3. Témakörök 

15.3.1. Tárgyi néprajz 24 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

15.3.2. Folklór 8 óra 

Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 

Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 

Népi gyógyítás 

15.3.3. Ünnepkörök, szokások 20 óra 

Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 
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A játék szerepe a paraszti társadalomban 

15.3.4. Tájegységek néprajza 20 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Múzeumi, tájházi tárgyakkal 

1.7. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

kutatás 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   
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1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  ×  

1.5. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
×    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló ×    

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

16.  Rajz gyakorlat tantárgy 176 óra 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan 

megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási módokat, a szakrajzi 

alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és napjainkban, a motívumok, 

ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 

 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 

16.3. Témakörök 

16.3.1. Színtan 24 óra 

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 
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Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

16.3.2. Ornamentika 52 óra 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

16.3.3. Szakrajzi alapismeretek 54 óra 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

16.3.4. Térábrázolás  46 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 
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16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum, tájház, faluház gyűjteménye, természetben rajzolás, tanterem. 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

 

16.5.2. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    
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2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

17. Népi kézműves szakmai alapismeretek tantárgy  108 óra 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek azokkal a 

lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi kultúrában a 

közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a népművész csak a tradíció 

ízlésvilágának az ismert jelképrendszer felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A 

jelentős falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, 

hogy a legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek 

alkotó munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több lehetőség 

segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, teremtő műhelymunkájukat. 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

17.3. Témakörök  

17.3.1. Mesterségbemutató, vásár 36 óra 
Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 

Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb országos 

rendezvénye 

Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

NESZ közös szervezése 

Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 

Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 

Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 
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Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

17.3.2. Szakmai előmenetel 24 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek adódnak, mit 

érhet el tehetséggel, szorgalommal. 

Elismerések, kitüntetések: 

Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 

Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

17.3.3. Zsűriztetés 24 óra 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége van a népi 

iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 

Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 év 

folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az alkotó, kérheti a 

Népi Iparművész címet. 

17.3.4. Szakmai fórumok 24 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma fennmaradásában, 

gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell pályázatokon részt venni, pályázatot 

írni. 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara 

Pályázatok, Konferenciák 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 

Vásárok 

Kiállítások 

Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6. projekt   x  

1.7. házi feladat x    

 

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  
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2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

18. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy 140 óra 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma 

kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely 

biztonságos működtetésére. 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

18.3. Témakörök  

18.3.1. Népi kézműves marketing alapjai  72 óra 

Marketing szerepe és fejlődése, a marketing gondolkodáskialakítása. 

Piac jellemzői, célpiac meghatározása, célpiachoz igazodó marketingmix kidolgozása. 

Fogyasztói magatartás, vásárlói döntést meghatározó tényezők. 

Termékpolitika, termékfejlesztés, termékválaszték, termékek márkázása, termékek 

csomagolása. 

Árpolitika céljai, árakat meghatározó tényezők, árképzés folyamata, árkialakítás 

módszerei, árképzés speciális formái, behatoló ár, bevezető ár, lélektani ár. 

Értékesítés politika, értékesítési csatornák, közvetítők funkciói. 

Kommunikációs politika, reklám, értékesítés ösztönzés, személyes eladás, propaganda, 

kiállítások, vásárok, ajándéktárgyak, eladáshelyi reklám, termékkatalógus. 

Arculat - logo, cégér, csomagolás, honlap készítése, névjegy, üzlet, nyitott műhely, 

műhelygaléria kialakítása. 
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A szekunder és primer piackutatás összehasonlítása, szóbeli és az írásbeli megkérdezés 

jellemzői, a kérdőív szerkesztés szabályai, kérdőívek feldolgozásának módja, kérdőívek 

értékelése. 

Stratégia típusok, vállalkozás környezetének elemei, versenykörnyezet elemei. 

18.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek 68 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formáinak megismerése különösen a kisvállalkozásokra 

jellemző KFT és BT előnyei és hátrányai. 

A vállalkozások létrehozásának, és megszűnésének gazdasági, jogi szabályai, felmerülő 

költségei. 

Az egyéni vállalkozás alapításának, működésének feltételei. Egyéni vállalkozót terhelő 

adók. 

Üzlet és műhely, nyitásával, járó jogi és adminisztratív teendők, engedélyek beszerzése. 

Alapvető számviteli ismeretek, mérleg és eredmény-kimutatás fogalma, célja. Bevételek 

meghatározása, amortizáció jelentése, számítása. 

A mérleg tételek és eredmény-kimutatás kategóriáinak meghatározása. 

Pénzügyi ismeretek, hitel, kamat, finanszírozás módjai. 

Hitelezési eljárás megismerése, hitellel járó költségek és kockázatok. 

Adózási alapismeretek, a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok. 

Alkalmazottal kapcsolatos bejelentési és járulékfizetési kötelezettség. 

Az üzleti terv fejezeteinek megismerése, induló vállalkozáshoz üzleti terv készítése. 

Költségszámítás, önköltségszámítás, árképzés. 

Általános forgalmi adó mértéke, számítása. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek, a gyártó, a kereskedő felelőssége, a termékekre 

vonatkozó szavatossági jog jelentése. 

Ellenőrző hatóságok szerepe: 

Országos Munkavédelmi Felügyelőség, 

Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési területei. 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, műhelygalériák. 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 997 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. Képes illusztrációk mesterségbemutatókról  x x  

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 

promociós anyagairól, honlapok 
 x x  

18.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10687-12 azonosító számú, 

 

Fazekasság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10687-12 azonosító számú, Fazekasság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

10687-12 Fazekasság  

Fazekas szakmai ismeretek 

Fazekas 

anyag-

ismeret 
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technikák 
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Berendezi a műhelyét, beszerzi az eszközöket, 

kéziszerszámokat, alapanyagokat 
x x       x x  x          x x       

Folyamatosan bővíti szakmai, művészeti, néprajzi 

ismereteit 
x             x x x x x x x x x x x x x x x x 

Figyelemmel kíséri a szakmai irodalom megjelenését, 

szakmai eseményeket 
x        x       x x x x x x x x x x x x x x 

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt készít     x x      x x x  x x x x x x x x x x x x   

Az alapanyagokat és az eszközöket kiválasztja és 

előkészíti 
x x       x x x x  x  x  x          x  

Tervdokumentációt készít, archiválja a tervet, az 

alapanyagok megjelölését 
        x x x x x x x   x x x x  x       

Kiválasztja és előkészíti az alapanyagokat, eszközöket  x       x x x                 x  

Cserépedényt készít x x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x 

Az elkészült nyers agyagedényt a technológiai folyamat 

további lépéseihez előkészíti 
x    x      x                   

Nyers retusálást végez, fülez, földfestékkel bevon 

(engóboz), díszít – a terv alapján 
    x      x x x x x   x x x  x x x x     

A kész agyagedényt megszárítja, majd kiégeti       x                      x 

Az egyszer égetett agyagedényt szükség esetén mázzal 

díszíti, mázazza, majd másodszor is kiégeti 
     x x  x x x   x x   x x x x   x x    x 

Minőségi ellenőrzést végez        x       x          x     

Csomagolja, értékesíti a készterméket        x                      

Törekszik minőségi munkavégzésre x x x x x x x x                      

Betartja a munkavédelmi előírásokat   x x x x x x   x                   
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A szakmai és néprajzi hagyományok ismeretével, azok 

szabályait betartva alkot 
x x x x x 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 fazekasság kialakulásának története, fejlődése                x              

Az európai és hazai fazekas technikák alkalmazása és 

fejlődése a különböző történelmi korszakokban napjainkig 
                x             

A Kárpát-medence nagy tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző fazekas technikák alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, fejlődése a történelem során 

napjainkig 

                 x x x x         

A népi kézműves fazekasság elméleti alapjainak teljes 

körű ismerete, alkalmazása, különös tekintettel a 

tájegységekre jellemző motívumokra és technikákra 

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

A népi kézműves fazekasság eszközeinek története és 

használata 
 x              x x x x x x         

A munkahely, eszközök, gépek előkészítése, 

karbantartása, pontos beállításuk, az üzembiztonság 

betartása 

 x                     x      x 

A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok x x x x x x x x x x x           x x x x x x x x 

A balesetmentes munkavégzés biztosítása x x x x x x x x x x x           x x x x x x x x 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítés alapjai, 

egyezményes jelei és pontos használatuk 
                             

Az elkészítendő tárgyak pontos méretezésű 

műhelyrajzainak elkészítése 
           x x                 
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Az alkalmazott motívumok megrajzolása, műhelyrajzának 

megszerkesztése 
    x x      x x     x x x x         

A tervek, műhelyrajzok megértése és értelmezése            x x                 

A forma és funkció összhangjának megjelenítése az 

elkészítendő tárgyakban 
  x         x x x x   x x x x x x x x x x   

A fazekas munkák készítése során használatos 

nyersanyagok, azok csoportosítása és főbb tulajdonságai 
        x x x                   

A fazekas munkák elkészítéséhez leggyakrabban használt 

alapanyagok kiválasztásának és felhasználásának 

szempontjai 

        x x x           x        

A fazekassághoz felhasznált nyersanyagok 

tulajdonságainak módosítása, javítása, esetleges színezése 
        x x x           x        

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és 

kémiai folyamatok 
        x x x           x        

A termékkészítéshez szükséges agyagmennyiség 

kiszámítása 
        x x x           x        

A technológiai folyamatok előkészítése x        x x x x x         x x       

Az elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és 

azok sorrendjének meghatározása 
x                             

Az alkalmazandó technikák megállapítása, kiviteli mód 

meghatározása 
x                             

A népi kézműves fazekasság szabályszerű gyakorlati 

folyamata 
  x x x x x     x x x    x x x x x x x x x x x x 

A népi kézműves fazekasság eszközeinek, technikájának  x                    x x x x x x x x 
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szabályszerű alkalmazása 

A fazekaskorong használata   x x                  x x x x x x   

A népi kézműves fazekas munkák szárítása, az első égetés 

előtti díszítése és nyers égetése (zsengélése), tisztítása 

(retusálás) 

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

A népi kézműves fazekasság díszítőtechnikáinak 

alkalmazása fazekas munkákon 
    x x    x x x x x x   x x x x       x  

A népi kézműves fazekas munkák mázazása, második 

(mázas) égetés előtti díszítése 
     x    x x x x x x   x x x x       x  

A népi kézműves fazekas munkák második (mázas) 

égetése 
      x   x x       x x x x       x x 

A befejező munkálatok elvégzés        x          x x x x        x 

A népi kézműves fazekas munkák javíthatósága, szükség 

esetén a javítás elvégzése 
       x   x                 x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Látványrajz készítése            x x x x x x x x x x         

Műhely-, kivitelezési rajz készítése            x x x x x x x x x x         

Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése     x x        x x x x x x x x         

Szabadkézi rajzolás     x x      x x x x x x x x x x         

Szakmai eszközök és berendezések használata  x          x  x                

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség                x x x x x          

Állóképesség   x x            x x x x x x         

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x          x x   x x   x x x x x x x  
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság           x       x x x x   x x x    

Kompromisszumkészség           x                   

Rugalmasság           x                   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x x x 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 

Gyakorlatias feladatértelmezés   x x x x x    x x x         x x x x x x x x 
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19. Fazekas szakmai ismeretek tantárgy 176 óra 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a technológiai folyamatok elméleti 

ismerete azok fogásainak alkalmazási lehetőségei és alapszintű elsajátítása. A 

munkafolyamatok műveletekre való bontásának képessége. A korongozás eszközeinek 

ismerete, valamint az alapvető fogások a korongozásban. Az alapvető díszítési technikák 

ismerete és helyén való alkalmazása, és annak módja. Az égetési és mázazási folyamtok 

elméletének elsajátítása.  

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, rajz 

 

19.3. Témakörök  

 

19.3.1. A fazekasság technológiájának alapjai  4 óra 

A fazekasság kialakulásának okai, történetének, technikai, technológiai változásának 

okai.  

Az európai és a Kárpát-medencei fazekasság technológiai és stílusbeli változásának 

áttekintése, megismerése és módosulásainak története. 

 

19.3.2. A fazekasság eszközei 4 óra 

A népi fazekasság alapvető eszközeinek története, megismerése és azok szabályszerű 

használata, a szakszerűség alapelveinek ismerete. A különböző fajtájú fazekaskorongok 

használatának szabályai. 

 

19.3.3. A fazekaskorong fajtái, használatának alapjai 2 óra 

A fazekaskorong fejlődésének lépései, azok használata európai viszonylatban. A 

fazekaskorong fajtáji, azok használata, előnyei, hátrányai. 

 

19.3.4. A korongozás fogásainak elméleti alapjai 48 óra 

A népi fazekasság eszközeinek és technikájának szabályszerű használata, a szakszerűség 

elveinek ismerete. A népi fazekasság alapanyagainak ismerete, kiválasztása, előkészítése. 

Az agyag középre fogása a korongon. Az edényfal felhúzása, vékonyítása. Az 

agyagedény elkészítésének alapvető fogásai. Az edény levétele a korongról. 

 

19.3.5. A fazekas termékek retusálása, szárítása, díszítésének alapjai  48 óra 

Az egyes munkafázisok sorrendjének meghatározása, a munkafolyamatok műveletekre 

bontása. Az elkészült edény nyers retusálása, tisztítása, esztergálása, szivacsolása. Az 
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edények biztonságos szikkasztása, szárítása. Az alapvető díszítési technikák ismerete és 

alkalmazásának módja. 

 

19.3.6. A fazekas termékek mázas díszítése, a mázazás technológiája 38 óra 

A népi fazekasság hagyományainak ismeretében az egyszer égetett agyagedényeket 

szükség esetén mázzal díszíti ismerve azok hagyományait, és alkalmazásának 

lehetőségeit, technológiáját. A mázazás menetének munkafázisai, technológiája. A mázak 

tulajdonságainak ismerete. 

 

19.3.7. A fazekas termékek első és mázas égetése 20 óra 

Az égetés fajtái, az égetéshez szükséges eszközök, alapanyagok ismerete. Az első, vagy 

cserépre égetés (zsengélés) elemeinek ismerete, folyamata, kémiai és fizikai 

tulajdonságai. Az agyagedény tulajdonságainak változása az első égetés során. Az 

zsengélés és a mázas égetés közötti jelentős különbségek ismerete. A mázas égetés 

elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása. 

 

19.3.8. A fazekas termékek befejező munkálatainak elmélete 12 óra 

A fazekas edények elkészítésének, a technológiai folyamatának értékelése. Az égetés 

utáni minőség-ellenőrzés Az égetési hibák javítási lehetőségei, azok alapvető ismeretei. 

Az kész edények raktározása, csomagolása, szállítása 

 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár 

 

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-szám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 
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1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

19.5.2.  tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  
Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 
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internetes oldalak 

 

19.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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20. Fazekas anyagismeret tantárgy  72 óra 

 

20.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a technológiai folyamatok elméleti 

ismerete, azok fogásainak alkalmazási lehetőségei és alapszintű elsajátítása. A népi 

fazekasságban használatos legfontosabb alapanyagok ismerete, azok fajtái, tulajdonságai. 

Szükség esetén a tulajdonságaik módosításának lehetőségei és módjai. Az alapanyagok 

beszerzési lehetőségei, előkészítésük menete. 

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, földrajz 

 

20.3. Témakörök 

 

20.3.1. A fazekasság nyersanyagai 24 óra 

A fazekasság kialakulásának földrajzi okai, alapanyagok lelőhelyei, azok kialakulásának 

miértje, menete. A Kárpát-medence területén található agyag és egyéb alapanyagok 

lelőhelyei. Az agyagbányák fajtái, az agyag kitermelésének módjai. Az egyéb 

alapanyagok – engóbok, mázak, oxidok – keletkezése, kitermelése. Az alapanyagok 

használati lehetőségei 

 

20.3.2. A nyersanyagok csoportosítása és tulajdonságaik 24 óra 

A népi fazekasság alapvető nyersanyagainak csoportosítása. 

Az agyag lelőhely és szennyeződés szerinti csoportosítása, tulajdonságaik. Az engóbok, 

a mázak, azok tulajdonságaik. A színező anyagok csoportosítása, a fém-oxidok. 

 

20.3.3. A nyersanyagok színezése, tulajdonságainak módosítása, javítása 4 óra 

A természetes és mesterséges színező anyagok. Az agyag tulajdonságainak módosítási 

lehetőségei, az agyaghoz keverhető anyagok. A mázak tulajdonságai, azok 

viszkozitásának, tapadásának, olvadáspontjának változtathatósága.  

 

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár 

 

20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám Alkalmazott oktatási  A tanulói tevékenység szervezeti Alkalmazandó eszközök és 
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módszer neve kerete felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  
Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 
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internetes oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai 

könyvek, 

internetes 

oldalak 

 

20.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

21. Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 212 óra 

 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a forma és motívumkincs 

megismerése, azok alkalmazása az edénykészítés folyamatában. A népi fazekasságban 

használatos legfontosabb formák és motívumkincs ismerete. A kivitelezési- és műhelyrajz 

készítésének az alapjai, egyezményes jelek ismerete és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy 

méretének megtervezése és megrajzolása, műhelyrajz készítés. A Kárpát-medencében 

használatos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazása az elkészült tárgyakon. A motívumok 

világának és a népi fazekasság szimbolikájának ismerete, helyén való alkalmazása. A 

díszítőmotívumok megrajzolása a technikák ismeretében. 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz, néprajz 

 

21.3. Témakörök 

 

21.3.1. Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 18 óra 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 

és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 
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műhelyrajz értelmezése. 

 

21.3.2. Műhelyrajz készítése 28 óra 

A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajz készítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

21.3.3. Motívumok megrajzolása 78 óra 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

 

21.3.4. Díszítőtechnikák 88 óra 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód.  

 

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár. 

 

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 
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21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  
Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 
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internetes oldalak 

 

21.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

22. Fazekas néprajz tantárgy 158 óra 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság kialakulásának okai, történetének, technikai változásainak megismerése. 

A Kárpát-medence nagy tájegységeinek jellemző stílusjegyeinek és formakincsének 

megismerése, technológiai áttekintés.  A Kárpát-medencében használatos díszítőtechnikák 

ismerete és alkalmazása az elkészült tárgyakon. 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, földrajz, néprajz 

 

22.3. Témakörök 

 

22.3.1. A fazekasság kialakulásának története 16 óra 

A fazekasság létrejöttének történelmi, földrajzi és társadalmi okai, lehetőségei. 

 

22.3.2. A Kárpát-medence fazekas technikáinak alkalmazása és fejlődése a 

különböző történeti korokban 20 óra 

A fazekasság technológiai és stílusbeli változásainak áttekintése, megismerése és 

módosulása a történelem során. A fazekasság fejlődése a Kárpát-medencében az őskortól 

napjainkig. 

 

22.3.3. A Dunántúl nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 32 óra 

A dunántúli fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja a dunántúli edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

22.3.4. A Felvidék nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 32 óra 

A felvidéki fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja a felvidéki edényeken, 
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azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

22.3.5. Az Alföld nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 36 óra 

Az alföldi fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja az alföldi edényeken, azok 

jellemző forma és motívumkincsei. 

 

22.3.6. Erdély nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 22 óra 

Az erdélyi fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja az erdélyi edényeken, azok 

jellemző forma és motívumkincsei. 

 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár, múzeum, helytörténeti- és magángyűjtemények 

 

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
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E
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-

k
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r
e
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(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4 Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

 

22.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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23. Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 1588 óra 

 

23.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság gyakorlati alapjainak megismerése, a forma és motívumkincs 

megismerése, azok alkalmazása az edénykészítés folyamatában. A népi kézműves 

fazekasság alapanyagainak és technológiájának, a fizikai és kémiai folyamtok alapvető 

megismerése, a fazekaskorong és az egyéb eszközök szabályszerű használata. A forma és 

a funkció alapvető elvének ismerete és figyelembe vétele. A népi fazekasságban 

használatos legfontosabb formák és motívumkincs ismerete. A népi fazekasság 

edénykészítési munkafolyamatának sorrendi meghatározása, alkalmazása. A népi 

fazekasság díszítő technikáinak alkalmazása a fazekas munkákon, mázazása, zsengélő és 

mázas égetése. 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, földrajz, néprajz, fizika, kémia 

 

23.3. Témakörök 

 

23.3.1. A magyar népi fazekasság edénykészítésének gyakorlati kérdései 

 72 óra 

A fazekas munkák elkészítése során használatos alapanyagok tulajdonságai, felhasználási 

területük, szempontjaik. Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai 

folyamatok ismerete, a nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. 

A forma és nyersanyag, a forma és funkció összefüggéseinek felismerése és alkalmazása. 

 

23.3.2. Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata   

 144 óra 

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 

 

23.3.3. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  

 294 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 
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23.3.4. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – felhúzómunka  

258 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence korsós 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

23.3.5. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – kiegészítő munkák  

256 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A megkorongozott agyagedény retusálása, fülezése, földfestékkel való 

festése, egyéb díszítési lehetőségeinek ismerete és alkalmazása. 

 

 

23.3.6. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – mesterfogások    

192 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A mesterség bravúros edényeinek elkészítési technológiáinak ismerete 

(miska kancsó, csali kancsó, stb.). 

 

23.3.7. Az edények engóbozása és mázazása 186 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

23.3.8. Az égetés 186 óra 

A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers 

égetése – zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, 

technológiai menete. Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A 

munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása. 
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23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely, gyakorlati műhely 

 

23.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés  x  
Képek, filmek, helyszíni 

bemutatás 

1.4. házi feladat x   gyakorlás 

 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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é
n

i 

C
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p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
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tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x    

2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x    

3. Gyakorlati munkavégzés körében     

3.1. Műveletek gyakorlása x   fazekaskorongok 

3.2. Munkamegfigyelés adott szempontok x x  fazekaskorongok 
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alapján 

 

23.6. 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 

 

Négy évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. 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. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10687-12 Fazekasság 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák 

gyakorlat  

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai  

Műhelyrajz készítése Témakör 

Motívumok megrajzolása 

Díszítőtechnikák 

Fazekas szakmai gyakorlat 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a 

korong használata 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – 

terítőmunka 

Az edények engóbozása és mázazása 

Az égetés 

 

 

10687-12 Fazekasság szakmai követelménymodul 

 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 
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és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 

 

Műhelyrajz készítése 

A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajzkészítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

Motívumok megrajzolása 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

 

Díszítőtechnikák 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód. 

 

Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata  

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 

 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

Az edények engóbozása és mázazása  
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A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

Az égetés 

A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers 

égetése – zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, 

technológiai menete. Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A 

munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása. 
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5.60. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

34 215 01 

NÉPI KÉZMŰVES 

(FAZEKAS SZAKMAIRÁNY)  

szakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához 

mozgáskorlátozottak (sm) számára 

 

 

I.  A szakképzés jogi háttere 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– 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 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményét tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01  

 

A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (Fazekas szakmairány) 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
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Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 

105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

III. 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 4. Művészet, közművelődés, 

kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

 

 

XXXI. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

 

Módszertani ajánlás mozgáskorlátozott fiatalok szakképzéséhez 

 

6. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) személy (tanuló, fiatal) 

A mozgáskorlátozottság meghatározásakor nehéz egységes, minden szempontot kielégítő 

definíciót adni. A megnevezés területenként eltérő, mint ahogyan más-más szempontok 

kerülnek előtérbe a fogalmak meghatározásakor is. Az ENSZ – egyezményében – a 

fogyatékossággal élő személyek kifejezést használja (2007. évi XCII. törvény a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről). Hazai szinten az alábbi elnevezések, kifejezések fordulnak elő: 

- „fogyatékos személy”, ezen belül „mozgási funkciókban sérült ember”, „mozgásszervi 

fogyatékos” (1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról); 

- „fogyatékos személy/gyermek”, „fogyatékkal élő gyermek”, „fogyatékossággal élők”, 

ezen belül „testi fogyatékos gyermek”, „mozgáskorlátozott személy” (1993. évi III. 

törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról); 

- „fogyatékos személy”, szűkebb kategóriaként „testi fogyatékosságban szenvedők”, 

„mozgásában korlátozott” (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről); 

- „fogyatékossággal élő személy” (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) 

- „sajátos nevelési igényű gyermek”, amelyen belül „mozgásszervi fogyatékos” (2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) stb. 

 

A pedagógia, gyógypedagógia területén leginkább elfogadott a mozgáskorlátozott kifejezés.  

 

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve meghatározása szerint: „A testi 
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fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett 

károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll 

fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A 

különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke 

és területe. (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról) 

 

7. A mozgáskorlátozottság csoportosítása 

A mozgáskorlátozottságot kiváltó megbetegedések rendszerezése: a károsodás, sérülés hiány 

- a keletkezés ideje szerint lehet veleszületett vagy szerzett, 

- a keletkezés helye szerint érintheti a csont, ízületi, izom, idegrendszert, 

- a kiváltó kórok szerint lehet pl. gyulladás, daganat, vírus stb. 

 

8. A mozgáskorlátozottságot kiváltó mozgásszervi rendellenességek pedagógiai 

szempontú csoportosítása 

 

a. Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok 

 

Veleszületetten fejlődési rendellenesség következtében az alsó és felső végtagokat érintő 

hiányok, deformitások különböző variációi alakulnak ki. Szerzett formák (amputációk) 

alakulnak ki különböző betegségek (pl. daganat, egyéb megbetegedések) vagy traumák (pl. 

áramütés, égés stb.) következtében. 

 

Prognózis 

Végleges állapot, melynek korrekciója sérüléstől függően protézissel korrigálható. 

 

Társuló deformitások, és egészségügyi problémák 

Sérüléstől, hiánytól függően lehet:  

- gerincferdülés, 

- a medence helyzetének kóros megváltozása, 

- az ízületek tengelyeltérései, 

- a látás károsodása, 

- a testkép, testtudat eltérései (fantomfájdalom, érzések), 

- keringési problémák, 
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- a hőháztartás megváltozása. 

 

A veleszületett végtaghiánynál az agyi érési folyamatokkal, a szocializációs fejlődéssel 

párhuzamosan tanulják meg a sérülés kompenzálását a gyermekek. Kézhiány esetén nagyon jól 

használják a kézfunkciók pótlására lábukat, de a meglévő felsővégtag-csonkkal is képesek 

manipulálni. Természetesen a végtagcsonk nem tud olyan erőt kifejteni és olyan finommotoros 

mozgást sem végezni, mint a teljes értékű végtag. Felső művégtag használata munka közben a 

testtartás védelme miatt fontos, de a funkciót, a differenciált érzékelést és az ép végtag fizikai 

erejét a művégtag nem biztosítja.  

 

Javaslatok 

Alsóvégtag hiány, protézis használat, kerekesszék használat esetén biztosítani kell az 

akadálymentes helyváltoztatást, az épületen belüli biztonságos közlekedést. A megfelelő 

bútorzat (állítható magasságú, esetleg dönthető lapú asztal, állítható magasságú szék) 

alkalmazásával megelőzhetőek a társuló sérülések (gerincferdülés, szem romlása). 

A felsővégtag károsodása vagy hiánya a manipulációt, a finommozgást igénylő feladatok 

kivitelezését nehezíti. Amikor a mozgáskorlátozott fiatal a szakképző intézményben megkezdi 

tanulmányait, - a tapasztalatai alapján - már nagyon jól kialakította saját „kompenzáló 

technikáját”. Többnyire ügyesen manipulál, kézhiány esetén lábbal vagy szájjal is. Protézisét 

(művégtagját) segítő, támasztó kézként használja. Fontos, hogy a szakoktató, pedagógus 

elfogadja ezt a sajátos technikát, és méltányolja a fiatal erőfeszítéseit. Ezekben az esetekben, 

az elméleti oktatás során az írásos tevékenységek megkönnyítésére javasolt a számítógép 

használata. 

Szükség lehet még a munkavégzés közben a megfelelő külső segítség biztosítására is pl. a 

munkadarab, munkaeszköz előkészítése történhet segítséggel, a gyakorló fázisban szükség 

lehet a munkadarab méretének megváltoztatására, a durvább fogásmód miatt a nagyon 

kisméretű munkadarab sajátos rögzítésére stb.  

A segítés módja és mértéke minden esetben egyénre szabott kell, hogy legyen! 

 

b. Petyhüdt bénulást kiváltó kórformák (myelodisplasia, myopathia, perifériás 

bénulások stb.) 

 

Ebbe a csoportba azok a mozgásszervi elváltozások sorolhatók, amelyeknél az izom tónusa 

különböző mértékben csökkent, a mozgás pontos, megfelelő módon és erővel való 

végrehajtását az izomzat gyengesége, bénulása akadályozza. Az érintett izmok ernyedtek, 

tónustalanok. 
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A kóreredet alapján további csoportosítás lehetséges: 

i. Gerincvelői eredetű kórformák (pl. spina bifida, MMC, trauma következtében 

létrejövő sérülés) 

ii. Progresszív izomdisztrófiák (pl. DMP, SMA) 

iii. Perifériás idegsérülések (pl. szülési felkarbénulás) 

 

iv. Gerincvelői eredetű kórformák 

A veleszületett kórformák esetében a magzati életben a gerincoszlop egy bizonyos szakasza 

nyitva marad. Ebből adódóan a fejlődési rendellenesség mértékétől függően, különböző 

súlyosságú bénulás jöhet létre. A sérülés a gerincoszlop bármely szakaszán előfordulhat, de 

legnagyobb gyakorissággal az ágyéki, keresztcsonti szakaszon alakul ki. 

Szerzett forma kialakulhat különböző daganatok, illetve a gerincet ért traumák következtében, 

amikor a gerincvelő különböző mértékben sérülést szenved. 

 

Következmények 

A gerincvelő motoros, érző vagy mindkét idegpályájának különböző kóreredetű károsodása 

következtében (a károsodás helyétől és súlyosságától függő területen) az izom tónusa, 

működőképessége csökken, különböző mértékben petyhüdté válik. Az izomerő csökkenése 

lehet teljes vagy gyengült. A sérülés mértékétől függően vegetatív tünetek is megjelenhetnek 

(széklet és vizelet inkontinencia), amelyek a szociális kompetenciák fejlődését is 

befolyásolhatják. 

 

Társuló problémák 

A sérülés magasságától, súlyosságától függően kialakulhatnak: 

- gerinc deformitások (amikor a gerinc fiziológiás görbületei megváltoznak pl. 

gerincferdülés), 

- csípő ízületi deformitások, 

- az alsó végtag degeneratív elváltozásai, 

- inkontinencia, 

- érzészavarok, érzéskiesések. 

 

Az oktatás során kerülendő 

A munkakörülményeket úgy kell megteremteni, hogy elkerüljük az alábbi veszélyhelyzeteket: 
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- Minden olyan testhelyzetet, illetve mozgást igénylő tevékenység, amely a meglévő 

deformitás irányába károsan hat, valamint a sérült gerincszakaszt terheli. 

- A bénult rész túlterhelése, az ízületek túlnyújtása 

- Hosszantartó nyomás a veszélyeztetett helyeken (felfekvés megelőzése). 

 

v. Progresszív izomdisztrófiák (izomsorvadás) 

Izomdisztrófiáról akkor beszélünk, amikor a vázizom progresszív gyengülését egy genetikailag 

meghatározott kóros elváltozás okozza. Izomeredetű forma leggyakrabban a DMP (dystrophia 

musculorum progressiva), a leggyakrabban előforduló gerincvelői eredetű forma az SMA 

(spinális izomatrófia, Spinal Muscular Atrophy) 

 

Következmények 

Az izom elváltozása miatt az addig egészségesen fejlődő gyermek indokolatlanul többször 

elesik, fáradékonyabb. A gyermek saját testén kapaszkodik fel felállásnál. A gyengülési 

folyamatot az izomszövet folyamatos pusztulása, csökkenése és zsír-, illetve kötőszövetté való 

átalakulása okozza. Súlyosabb esetben nem is alakul ki járás. 

 

Prognózis 

Az ebbe a csoportba tartozó diagnózisok a tudomány jelen állása szerint visszafordíthatatlan, 

folyamatosan romló tüneteket mutatnak. Az izom gyengülése test szerte minden izomra 

kiterjed, melynek következtében a légző rendszer izomzata is érintetté válik. 

 

Az oktatás során kerülendő 

- A megterhelő, fárasztó tevékenységek, melyek túlzott kifáradást okozhatnak. 

- A légutak bármilyen akadályozatása fulladásveszéllyel járhat. 

- A megfázások, felsőlégúti megbetegedések lehetőségét kerülni kell, mert súlyos 

következményeket okozhatnak. 

vi. Perifériás idegsérülések 

A perifériás idegrendszert (nem agyi, nem gerincvelői) érintő elváltozások, kórformák. 

Veleszületett formái során az idegrendszer a szülés során sérül (pl. szülési felkarbénulás), 

szerzett formáit okozhatja daganat, baleset, vírusos gyulladás, műtét utáni állapot stb. Az 

érintett terület szerint (végtagok, törzs egy adott pontja, arc egyes részei stb.) a sérülés sokféle 

lehet. 

 

Javaslatok a petyhüdt bénulást kiváltó kórformák esetén 

Javasolt minden olyan testhelyzet, tevékenység kerülése, amely erős fizikai igénybevételhez, 
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túlzott kifáradáshoz vezet, valamint a gerincoszlop fokozott igénybevételét jelenti. 

Kettős megelőzést szolgálhat, ha a mozgáskorlátozott fiatal nem ül folyamatosan, hanem 

testhelyzetét gyakran változtatja. Gerincvelő-károsodásnál az érzéskiesés következtében a fiatal 

egyes esetekben nem érzi a hőt, fájdalmat sem, ezért fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy 

ne üljön például fűtőtest közelébe, mert az esetleg égési sérülést okozhat. 

Az inkontinencia (vizelet és széklettartási probléma) miatt a rendszeres ürítés szükséges, ezért 

akadálymentes mellékhelyiséget biztosítani kell, emellett ügyelni kell a kialakult napirend 

betartására. 

Az alsóvégtag bénulása esetén nehezített a hely- és helyzetváltoztatás. A közlekedéshez 

segédeszközre lehet szükség, ami lehet bot, járókeret, kerekesszék. Ezekkel az eszközökkel 

történő közlekedés csak akadálymentes környezetben valósítható meg. Szüksége lehet a 

tanulónak személyi segítségre a közlekedésben vagy a munkavégzés előtt, az előkészítő 

mozzanatoknál, esetleg a munkavégzés közben is.  

 

c. Korai agykárosodás utáni mozgásrendellenességek (cerebrális parézis, CP) 

 

A leggyakoribb központi idegrendszeri sérülés. Az agy fejlődése során károsodást szenved, 

melynek következtében megváltozik az izmok beidegzése. Az izmok tónusa test szerte 

megváltozik: általában a végtagok izomzata feszesebb, spasztikus, míg a törzs izomzata 

renyhébb, hipotón. 

 

Következmények 

- A mozgásfunkciók (motoros funkciók) zavara miatt az érintett izmok működése, a 

mozgások kivitelezése megváltozik: a tónus lehet fokozott (spasztikus formák) vagy 

petyhüdt (hipotónia), lehet a mozgás inkoordinált (tremor, ataxia), kialakulhat 

túlmozgásos forma (atetótikus), illetve az előzőek bármilyen variációja, súlyossága 

(kevert forma). 

- A károsodás mértékétől függően a motoros tünetek is változatosak lehetnek: csak egy 

végtagra kiterjedő, az alsó végtagokat, az egyik testfelet, mind a négy végtagot érintő 

stb. 

- Kóros reflexek akadályozhatják a mozgások kivitelezését. 

- A cselekvéses tapasztalatszerzés akadályozottsága miatt a kognitív funkciók 

fejlődésének zavara, különböző észlelési problémák (vizuális, auditív, téri) 

jelentkezhetnek. 

- Kommunikáció akadályozottság alakulhat ki, amennyiben a beszédben résztvevő 

izomzat is érintett. 
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Javaslatok 

Szükség lehet egyénenként kialakítani a munkaeszköz fogásának, használatának optimális 

módját. Előfordulhat, hogy csak speciális eszközök segítségével, esetleg a munkadarabok, 

eszközök rögzítésével érhető el a megfelelő tevékenység. A manipulációt nagymértékben 

befolyásolja még a nem megfelelő, kóros testhelyzet is. Ezért az optimális testhelyzet 

megválasztásával is befolyásolni, segíteni tudjuk a finommozgások pontosabb végrehajtását.  

A helyes ülésnél mindig a fiziológiás testhelyzet a kiinduló helyzet. Láb talpon, boka, térd-, 

csípőízület derékszögben, törzs egyenes, váll vízszintes helyzetben, a fejtető párhuzamos a 

mennyezettel, a gerinc ágyéki szakasza megtámaszkodik a szék támláján. Segíthetjük a láb 

talpon megtartását, ha a talp alá csúszásmentes szőnyegpadlót vagy gumiszőnyeget helyezünk. 

Előfordulhat, hogy a fiatal már kialakította magának azt a testhelyzetet, amelyben izmainak 

görcsössége csökken, esetleg túlmozgásai megszűnnek – egyénileg mérlegelve, a 

balesetvédelmi szempontokat betartva közösen kialakítható a tanuláshoz, gyakorlati 

tevékenységekhez is megfelelő testhelyzet. 

Nagyon jellemző – elsősorban – a spasztikus (fokozott izomtónus) tüneteket mutató fiataloknál 

a munkatempó nagymértékű lelassulása. Számukra a munkafolyamatok világos lebontása és 

azok sorrendjének megtanulása segítheti a folyamatot. 

Általában a járás, a hely- és helyzetváltoztatás különböző mértékben akadályozott. A járást 

segítő eszközök, illetve a kerekesszék használatában a tanuló segítséget igényelhet. Mindenkor 

fontos szempont a környezeti adaptáció, az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés 

biztosítása. 

Kiemelten támogatandó terület a kommunikáció, ennek segítése (alternatív eszközökkel, vagy 

az írásbeliség (számítógép), más esetben a szóbeli felelet preferálásával) nagyban hozzájárulhat 

az iskolai teljesítmény eredményességéhez. A központi idegrendszer károsodása miatt a tanulók 

gyakran megjelenésükben, pillanatnyi teljesítményükben – főleg stresszhelyzetben – súlyosabb 

képet mutatnak a valós állapotuknál. Minden szakembernek, aki mozgáskorlátozott fiatallal 

foglalkozik, meg kell tanulnia, hogy tanítványát ne a külső megjelenése, általában a 

mozgásteljesítménye, vagy egy-egy megnyilvánulása alapján, hanem összteljesítménye és a 

környezet adottságainak figyelembe vétele, összhangja alapján ítélje meg. 

A tanulás során komoly nehézséget jelenthetnek a megismerő tevékenységek zavarai: a 

testtudat, a lateralizáció, a téri tájékozódás, a vizuális és az akusztikus érzékelés, a grafomotoros 

fejletlenség, a szem-kéz koordináció zavara mind-mind befolyásolhatják a tanulási 

teljesítményt. Ezek egy része a megfelelő tanulási és gyakorlati környezet kialakításával 

csökkenthető (pl. megfelelő megvilágítás, irányok jelölése stb.), másik részük 

kompenzálásához a készségek, képességek célzott fejlesztése szükséges, esetleg alternatív 

megoldások alkalmazása válhat szükségessé. 
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d. Egyéb eredetű mozgásrendellenességet okozó kórformák (rendszerbetegségek, 

ortopédiai kórformák, reumás megbetegedések, stb.) 

 

Elsősorban az eddigi felosztásba nem illeszthető ortopédiai és reumás betegségek okozta 

mozgásrendellenességek tartoznak ebbe a csoportba.  

 

Javaslatok 

Kiemelt szempont a fenti kórformáknál a kíméletes fizikai terhelés, a gerincbetegségeknél a 

gerincoszlop védelme, a testméreteknek megfelelő környezet kialakítása, ha szükséges, az 

orvosi előírások, tanácsok betartása. 

 

9. A mozgáskorlátozottság hatása a tanulási folyamatra 

A mozgáskorlátozottság tanulásban mutatkozó hatásai részben a mozgásos tapasztalatszerzés 

hiányából, részben észlelési zavarokból, a felsővégtag működésének akadályozottságából, 

zavarából, valamint a mozgáskorlátozottsággal összefüggő kommunikációs akadályozottságból 

adódnak. 

A tanulási-tanítási folyamatban megmutatkozó jellegzetes eltérések az alábbiak: 

- a figyelem fáradékonysága, a feladattudat kialakításának és megtartásának esetleges 

problémái; 

- a gondolkodás rugalmasságának hiánya; 

- motivációs labilitás; 

- téri tájékozódási, lateralitási zavar (jobb-bal oldal differenciálásának nehézsége); 

- a vizuális és akusztikus észlelés zavara; 

- az írómozgások nehezítettsége, esetleg képtelensége a manipuláció, a finommotorika 

sérülése következtében; 

- a kommunikáció zavara; 

- lelassult tempó. 

 

10. Alapelvek a mozgáskorlátozott fiatalok szakképzésének megvalósításához 

A mozgáskorlátozottság leírásából és általános jellemzéséből is látható, hogy a 

mozgáskorlátozottságot nem lehet egységes akadályozottságnak tekinteni, mert ahány kórkép, 

annyiféle a megjelenési forma, de még az azonos kórképeken belül is jelentős eltérések 

tapasztalhatók. Mindezekből következik, hogy a mozgáskorlátozott fiatalok szakképzéséhez,  

annak módosításához sem lehet egységes, mindenkire érvényes és alkalmazható módszertani 
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leírást adni. Csupán általános alapelveket lehet megfogalmazni, amit mindig az egyéni 

adottságok és szükségletek, valamint a környezeti tényezők összehangolásával kell kialakítani 

és megvalósítani. 

 

Az alapelvek a következőkben foglalhatók össze: 

g. A mozgáskorlátozott fiatalok képzéséhez esetenként szükséges a tanügyi 

dokumentumok, és ezek alapján a képzés egyéni, sérülésspecifikus módosítása - 

adaptációja. 

- Az adaptáció nem jelentheti az adott szakma elsajátításához szükséges alap 

követelmények módosítását, csupán a célhoz vezető út módosítását, 

kiegészítését. Ez feltétele annak, hogy a mozgáskorlátozott fiatal is esélyekkel 

induljon a munkaerőpiacon. 

- Az adaptált program sikeres megvalósítása érdekében szükséges a speciálisan 

képzett, az adott típusú fogyatékosság ellátására felkészített szakember(ek) – 

szomatopedagógia szakos gyógypedagógus, konduktor – bevonása, és az 

intézmény pedagógusainak, szakoktatóinak szoros, konzultatív 

együttműködése. Hasznos lehet a mozgáskorlátozott fiatal intézménybe kerülése 

előtt, vagy tanulmányai kezdetén érzékenyíteni az intézménybe járó diákokat, 

valamint az intézmény munkatársait. 

h. A tanulást, szakképzést segítő sérülésspecifikus tan- és munkaeszközök, szerszámok 

egyénre adaptált kialakítása. A kialakításnál figyelembe kell venni a tanuló saját 

kéréseit, tapasztalatait. 

i. Egyéni elbírálás és differenciálás. Ez egyaránt vonatkozik a mozgáskorlátozott fiatal 

beiskolázásának elbírálására, és az elvárásra az egész tanulási, képzési folyamatban. Az 

egyéni elbírálás és differenciálás kizárólag az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása 

érdekében történhet.  

j. A komplex fejlesztés érdekében a törvényben előírt rehabilitációs órakeret személyre 

szóló, a speciális szükségleteknek megfelelő megtervezése és megvalósítása. Azért 

alakítottam át, mert ez követelmény-elvárás volt. 

k. Mozgáskorlátozott fiatal számára csak olyan szakképzés választható, melyet egészsége 

károsodása nélkül tud elsajátítani, és a későbbiekben művelni. Ennek eldöntése minden 

esetben szakorvos feladata (munkaalkalmasság megállapítása). 

l. A tárgyi feltételek kialakítása a törvényben előírt akadálymentesítésnek megfelelően, 

törekedve arra, hogy az mindenki számára egyenlő esélyt biztosítson. 

- A tanítási és gyakorlati oktatás során a másodlagos, társuló deformitások 

kialakulásának megelőzése (pl. testtartás elváltozásai), emiatt a termek, 

gyakorlati helyiségek berendezésekor, a munka- és ülésrend kialakításakor 

ezeknek a szempontoknak a figyelembe vétele. 

 

Javaslatok a számonkérés módosításához 

Mozgáskorlátozott vizsgázó (tanuló) esetén –indokolt esetben és mindig egyéni elbírálás 
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alapján – a vizsga időtartamában és a vizsgához rendelt jellemző vizsgatevékenységben a 

törvényben előírtaknak, valamint a szakértői véleményben megfogalmazottak alapján kell 

eljárni. Alapfeltétel, hogy „a felkészítés és a vizsgáztatás során is biztosítani kell a sajátos 

nevelési igényű vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs akadálymentességet.” (2011. 

évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 11. § (1); továbbiakban Szt.) 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók vizsgái – a jelenlegi jogi szabályozás mellett – az alábbiakban 

módosíthatók. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) értelmében: 

(4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató 

engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) értelmében: 

(2) A sajátos nevelési igény jellege alapján, a sajátos nevelési igényű vizsgázót - a gyakorlati 

vizsgatevékenység kivételével - mentesíteni kell egyes tantárgyak, tananyagegységek 

(modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól. Ha azt a sajátos nevelési igény 

jellege indokolja, a vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy 

annak egy típusa, szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, 

segédszemély alkalmazását, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok 

során alkalmazott segédeszközt, ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a szakmai 

vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli (interaktív) vizsgatevékenység szóbeli 

vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív) 

vizsgatevékenységgel történő felváltását. 

 

A több idő adása írásbeli és gyakorlati feladatoknál, írásbeli és szóbeli számonkérésnél indokolt 

lehet a mozgáskorlátozott fiatalok és a társuló kommunikációs zavart mutató tanulók esetében. 

Bizonyos kórképek és a hozzá tartozó tünetek eleve lelassítják a munkatempót, ami a 

számonkéréssel járó fokozott stressz hatására még inkább romlik.  
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- Görcsös bénulásnál az izomtónus az izgalom, a teljesíteni akarás következtében oly 

mértékűvé válhat, hogy a sérült ember képtelen a szükséges mozdulat kivitelezésére, 

vagy éppen a mozgáskoordinációs zavar fokozódik annyira, hogy lehetetlenné teszi a 

célirányos, összerendezett mozgások kivitelezését, beleértve ebbe a beszédmozgásokat 

is.  

- A petyhüdt bénulást okozó kórképeknél pedig azért indokolt a hosszabb idő adása, mert 

a tanulók az izom gyengesége következtében hamar elfáradnak. A feladatot csak 

hosszabb-rövidebb pihenőidő beiktatásával tudják teljesíteni, ami mindenképpen 

többletidőt jelent. 

Ha a mozgáskorlátozott vizsgázó (tanuló) kézírása nem elég gyors vagy hatékony, az írásbeli 

vizsgakövetelményeknek elektronikus eszköz (számítógép) igénybevételével is eleget tehet.  

A súlyos kommunikációs zavart mutató hallgatóknál, ahol a beszéd alig-, vagy egyáltalán nem 

érthető, a szóbeli helyett az írásbeli vizsga, vagy a számítógép használata ajánlott. 

 

A képzés során előforduló egyéb számonkérések során további adaptált formák alkalmazhatók, 

de figyelembe kell venni, hogy a hivatalos vizsgák során a jogszabályok által engedélyezett 

könnyítések alkalmazhatók. 

Javaslat az időtervben feltüntetett szabad sáv felhasználására  

A központi programban megadott tananyagegységek, követelménymodulok és a szakmai 

követelményeknek megfelelő kompetenciák elsajátításához a mozgáskorlátozott tanulónak 

esetenként hosszabb időre, és több gyakorlásra lehet szüksége. A szabad sáv órakerete 

lehetőséget nyújt az elméleti tananyagegységek vagy gyakorlatok magasabb óraszámban 

történő teljesítésére, az emelt óraszámban speciális segítségnyújtás biztosítására 

(szomatopedagógia szakos gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens 

közreműködésével). A szabad sáv órakeretében végzett, szakember által támogatott gyakorlás 

az egyéni képesség- és készségfejlesztésre is lehetőséget ad. 

Mozgáskorlátozott tanulóknál kiemelt jelentősége van az egészséges életmódra nevelésnek, a 

mozgásállapot megőrzésének és további javításának. Az időtervben feltüntetett szabad sávban 

ezért célszerű mozgásnevelés órákat, foglalkozásokat szervezni. A mozgásnevelés 

sérülésspecifikus módszereket és eszközöket alkalmaz, az akadályozottság korrekciójára és 

kompenzációjára, fejleszti a motoros képességeket, az egészség megőrzésére és egészséges 

életmódra nevel. A komplex rehabilitációs folyamaton belül kiemelten segíti a 

mozgásrehabilitációt.  

A mozgásnevelés órák – adott intézményben a szakképzésben részt vevő mozgáskorlátozott 

tanulók számától, mozgáskárosodásuk típusától függően – egyéni vagy kiscsoportos formában 

szervezhetők. A mozgásnevelés órák, foglalkozások megtartásához megfelelően felszerelt 

tornaszoba, vagy tornaterem szükséges.  

A mozgásnevelés órákat a mozgáskorlátozottság típusának ellátására felkészített szakember 
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láthatja el (szomatopedagógia szakos gyógypedagógus, központi idegrendszeri sérülés esetén 

konduktor is). 

 

XXXII. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai rész) 

1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II . 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése  

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
1  1  1    

Népi kézműves 

vállalkozásismeretek, 

marketing 

1  1  1  1  

10687-12 

Fazekasság 

Fazekas szakmai 

ismeretek 
1  1  2  1  

Fazekas anyagismeret 1  1      

Fazekas szakmai rajz, 

díszítő technikák 

gyakorlat 

 2  2  1  1 

Fazekas néprajz 1,5  1  1  1  

Fazekas szakmai 

gyakorlat 
 10  11  12  12,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; 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 
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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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.  
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

1
5
0
0

-1
2
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18  

 

  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek kialakítása 4        4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2        2 

Munkaeszközök biztonsága 2        2 

Munkakörnyezeti hatások 2        2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4        4 

1
1

4
9

9
-1

2
  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi alapismeretek       4  4 

Munkaviszony létesítése       4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

1
1
4

9
7

-1
2
 

F
o
g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1       10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2       10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       24  24 

Munkavállalói szókincs       20  20 

1
0
6
8
1

-1
2
 

N
ép

i 
k

éz
m

ű
v
es

 v
ál

la
lk

o
zá

s 

m
ű
k
ö
d
te

té
se

 

Művészettörténet 36  36  36  32  140 

Egyetemes művészettörténet 18  18  18  16  70 

Magyar művészettörténet 18  18  18  16  70 

Általános néprajz 36  36      72 

Tárgyi néprajz 12  12      24 

Folklór   8      8 
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Ünnepkörök, szokások 12  8      20 

Tájegységek néprajza 12  8      20 

Rajz gyakorlat  36  36  72  32 176 

Színtan  12  6  6   24 

Ornamentika  6  6  30  10 52 

Szakrajzi alapismeretek  12  12  18  12 54 

Térábrázolás   6  12  18  10 46 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
36  36  36    108 

Mesterségbemutató, vásár 12  12  12    36 

Szakmai előmenetel 8  8  8    24 

Zsűriztetés 8  8  8    24 

Szakmai fórumok 8  8  8    24 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

36  36  36  32  140 

Népi kézműves marketing 

alapjai 
36  36      72 

Népi kézműves vállalkozási 

alapismeretek 
    36  32  68 

1
0
6
8
7

-1
2
 F

az
ek

as
sá

g
 

Fazekas szakmai ismeretek   36  36  72  32  176 

A fazekasság 

technológiájának alapjai 
4        4 

A fazekasság eszközei 4        4 

A fazekaskorong fajtái, 

használatának alapjai 
2        2 

A korongozás fogásainak 

elméleti alapjai 
8  12  20  8  48 

A fazekas termékek 

retusálása, szárítása, 

díszítésének alapjai 

6  12  18  12  48 

A fazekas termékek mázas 

díszítése, a mázazás 

technológiája 

6  6  20  6  38 

A fazekas termékek első és 

mázas égetése 
4  4  8  4  20 
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A fazekas termékek befejező 

munkálatainak elmélete 
2  2  6  2  12 

Fazekas anyagismeret  36  36      72 

A fazekasság nyersanyagai 12  12      24 

A nyersanyagok 

csoportosítása és 

tulajdonságaik 

12  12      24 

A nyersanyagok színezése, 

tulajdonságainak módosítása, 

javítása 

12  12      24 

Fazekas szakmai rajz, 

díszítőtechnikák gyakorlat 
 72  72  36  32 212 

Kivitelezési és műhelyrajz 

készítés alapjai 
 12  6     18 

Műhelyrajz készítése  12  6  6  4 28 

Motívumok megrajzolása  24  24  18  12 78 

Díszítőtechnikák  24  36  12  16 88 

Fazekas néprajz 54  36  36  32  158 

A fazekasság kialakulásának 

története 
8  4  4    16 

A Kárpát-medence fazekas 

technikáinak alkalmazása és 

fejlődése a különböző 

történeti korokban 

8  4  4  4  20 

A Dunántúl nagy 

tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző 

fazekas technikák alapvető 

stílus- és formajegyeinek 

kialakulása, fejlődése 

napjainkig 

12  8  8  4  32 

A Felvidék nagy 

tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző 

fazekas technikák alapvető 

stílus- és formajegyeinek 

12  8  8  4  32 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1043 

kialakulása, fejlődése 

napjainkig 

Az Alföld nagy tájegységeire 

és főbb fazekas központjaira 

jellemző fazekas technikák 

alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, 

fejlődése napjainkig 

14  12    10  36 

Erdély nagy tájegységeire és 

főbb fazekas központjaira 

jellemző fazekas technikák 

alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, 

fejlődése napjainkig 

    12  10  22 

Fazekas szakmai gyakorlat  360  396  432  400 1588 

A magyar népi fazekasság 

edénykészítésének gyakorlati 

kérdései 

 72       72 

Az edénykészítés 

előkészítési folyamatai, a 

korong használata 

 72  72     144 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

terítőmunka 

 72  90  72  60 294 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

felhúzómunka 

 36  90  72  60 258 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

kiegészítő munkák 

 48  72  72  64 256 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

mesterfogások 

 24  24  72  72 192 

Az edények engóbozása és 

mázazása 
 18  24  72  72 186 

Az égetés  18  24  72  72 186 
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Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 252 504 216 540 208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 964/29,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2256/70,1% 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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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 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
u
n
k
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m
i 

al
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m
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et
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M
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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 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 
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Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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10. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra 

1.19. 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. 

1.20. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

1.21. Témakörök 

1.21.1. 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.  

1.21.2. 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. 
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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. 

1.21.3. 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. 

1.21.4. 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. 

1.21.5. 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 
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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 

1.21.6. 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.  

1.22. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

1.23. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

1.23.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
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1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

1.23.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

1.24. 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 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u
n
k
aj

o
g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u
n
k
av

is
zo

n
y
 

lé
te

sí
té

se
 

Á
ll

ás
k
er

es
és

 

M
u
n
k
an

él
k
ü
li

sé
g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

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 
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Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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11. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

 

2.19. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

2.20. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.21. Témakörök 

 

2.21.1. 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.  

 

2.21.2. 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. 

 

2.21.3. 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. 
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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. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.21.4. 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. 

 

2.22. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

2.23. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.23.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1057 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

2.23.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre  x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

2.24. 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 I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
y
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v
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n
i 

re
n
d
sz

er
ez

és
 I

. 

N
y
el

v
ta

n
i 

re
n
d
sz

er
ez

és
 I

I.
 

N
y
el

v
i 

k
és

zs
ég

fe
jl

es
zt

és
 

M
u
n
k
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i 
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ó
k
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x x x x 

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 formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett 

egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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12. 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 

3.16. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek. 

3.17. Témakörök 

3.17.1. 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 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 idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes 

és pontos használata révén fog megvalósulni. 

3.17.2. 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.  

3.17.3. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 
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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. 

3.17.4. 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 szókincset, ami 

alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. 

A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. 

3.18. 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. 

3.19. 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. 

3.19.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 
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1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. digitális alapú feladatmegoldás x    

3.19.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
E

g
y

é
n

i 

C
so
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r
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-
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

3.20. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1064 

 

 

 

 

 

A 

10681-12 azonosító számú, 

 

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Művészet-

történet 
Általános néprajz Rajz gyakorlat 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

Népi 

kézműves 

vállalkozás-

ismeret, 

marketing 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai művészeti, néprajzi ismereteit × × x x             

A hagyományos mintakincs alapján az alapanyag, forma, funkció és a 

díszítmény harmonikus egységét alkalmazva alkot 
 × x     x         

Figyelemmel kíséri a kortárs kézművesek tevékenységét  ×          x x x   

Kialakítja, berendezi műjelét műhelygalériáját     x     x       

Kialakítja és kezeli raktárát               x x 

hagyományőrző rendezvényeket látogat        x         

Mesterség-bemutatót tart, bemutatókon, vásárokon, pályázatokon részt   x  x  x          
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vesz 

Zsűrizteti termékeit, minőségi munkavégzésre törekszik   x              

Tájékozódik szakmai fejlődésének lehetőségiről,- szakmai pályázatok, 

továbbképzések, szakmai fórumok, érdekképviseleti szervezetek – 

különféle szakmai rangok, címek (Népművészeti Ifjú Mestere, Népi 

iparművész) megszervezésének módjáról 

   x  x   x        

Vállalkozást indít és működtet         x     x   

Üzleti tervet készít               x x 

Kiépíti, létrehozza saját arculatát, promóciós anyagokat, cégért készít           x  x  x  

Piackutatást végez, meghatározza a célközönséget, kivitelezési koncepciót 

alakít ki 
            x    

Kialakítja értékesítési csatornáit             x  x  

Költségkalkulációt, árkalkulációt készít, alapanyag-szükségletet számol, 

tájékozódik az alapanyag-beszerzés lehetőségeiről 
            x    

Garanciát vállal munkájára              x   

Gondoskodik a biztonságos raktározásról            x     

Gondoskodik a késztermék csomagolásáról, ellátja a megfelelő 

információkkal 
            x x   

Dokumentálja munkáit ( rajzos, műszaki, foto dokumentáció)    x             

Gondoskodik munkavédelmi szabályok betartásáról és baleset megelőzésről   x   x           

Dokumentál, elvégzi/elvégezteti a szükséges adminisztrációt        x x        

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai × ×               

A különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, szellemi és × ×               
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tárgyi sajátosságai 

Népművészet, néprajz alapjai      x           

A művészettörténet stíluskorszakai,  szellemi és tárgyi sajátosságai x       x         

Különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, tárgykultúrájának 

változásai 
     x           

Jelentős bemutatók, pályázatok    x  x           

A zsűriztetés lehetőségei    x x  x          

A műhely, műhelygaléria létrehozásának törvényességi, szakmai 

szempontja 
   x x x   x        

A műhely, műhelygaléria berendezésének, munkavédelmi, 

környezetvédelmi, és szakmai, és látványosság szempontjából történő 

kialakítása  

    x x x          

A raktár kialakítása, működtetése, a raktárkezelés szabályai         x  x      

Vállalkozási formák          x       

A vállalkozás létrehozásának. működtetésének szabályai      x           

Piackutatás és marketing alapjai     x            

Saját promotálás készítése                 

Költségkalkuláció, árképzés    x             

Üzleti terv SWOT analízis készítés                x 

A kivitelezési-és műhelyrajz készítésének alapjai egyezményes jele, pontos 

használatuk 
  x x x            

A népi kézművesség termékeinek értékesítési formái lehetőségei      x         x x 

Szerzői jog szabályai           x x    x 

Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások    x x          x x 
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A szakmai életút lehetőségei, szakmai elismerések     x x           

Szerszámok, munkaeszközök     x x           

Alapanyagok és azok beszerzésének lehetőségei     x x           

Munka-baleset- és tűzvédelem  alapjai               x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvezet ismerete × x               

Szakmai rajzok, tervek jelzéseinek megértése, követése     x x           

Szakmai dokumentáció készítésének ismerete                 

Zsűriztetés szabályainak ismeret          x x      

Bemutatókon való részvétel lehetőségeinek ismerete        x x         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x            

Szorgalom x x               

Precizitás       x x         

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x      x x x    

Prezentációs készség x x     x    x x x    

Konfliktusmegoldó készség      x   x  x  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x   x          x x 

Tervezés       x x    x  x x  

Gyakorlatias feladatértelmezés  x  x  x        x   
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19. Művészettörténet tantárgy  140 óra 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó 

képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet legfontosabb korszakairól, ezek 

művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról és a stílustörekvésekről. A szakképzés 

jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes művészettörténeti korszakok iparművészetének 

bemutatása. 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

19.3. Témakörök 

19.3.1. Egyetemes művészettörténet 70 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi kultúrákban 

A kézművesség új-kőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

19.3.2. Magyar művészettörténet 70 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. Szkíták, hunok és 

avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 

Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    
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3.2. XY rajzkészítés tárgyról  ×   

19.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

20. Általános néprajz tantárgy  72 óra 

20.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 

szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb irányairól, 

a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli életéről. A népi kézműves 

képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-medence tájegységeinek néprajza, 

tárgyi és szellemei néprajzának megismertetése, az ünnepkörök, szokások elsajátíttatása. 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

20.3. Témakörök 

20.3.1. Tárgyi néprajz 24 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

20.3.2. Folklór 8 óra 

Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 

Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 

Népi gyógyítás 

20.3.3. Ünnepkörök, szokások 20 óra 

Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 
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A játék szerepe a paraszti társadalomban 

20.3.4. Tájegységek néprajza 20 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Múzeumi, tájházi tárgyakkal 

1.7. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

kutatás 

 

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg feladattal vezetett  ×   
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feldolgozása 

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  ×  

1.5. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
×    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló ×    

20.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

21. Rajz gyakorlat tantárgy 176 óra 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan 

megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási módokat, a szakrajzi 

alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és napjainkban, a motívumok, 

ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 

 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 

21.3. Témakörök 

21.3.1. Színtan 24 óra 

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 
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A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

21.3.2. Ornamentika 52 óra 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

21.3.3. Szakrajzi alapismeretek 54 óra 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

21.3.4. Térábrázolás  46 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 
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Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum 

Tájház 

Faluház gyűjteménye 

Természetben rajzolás 

Tanterem. 

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

 

21.5.2. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajzkészítés tárgyról  ×   

21.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

22. Népi kézműves szakmai alapismeretek tantárgy  108 óra 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek azokkal a 

lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi kultúrában a 

közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a népművész csak a tradíció 

ízlésvilágának az ismert jelképrendszer felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A 

jelentős falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, 

hogy a legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek 

alkotó munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több lehetőség 

segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, teremtő műhelymunkájukat. 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

22.3. Témakörök 

22.3.1. Mesterségbemutató, vásár 36 óra 

Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 

Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb országos 

rendezvénye 

Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

NESZ közös szervezése 

Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 
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Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 

Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

22.3.2. Szakmai előmenetel 24 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek adódnak, mit 

érhet el tehetséggel, szorgalommal. 

Elismerések, kitüntetések: 

Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 

Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

22.3.3. Zsűriztetés 24 óra 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége van a népi 

iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 

Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 év 

folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az alkotó, kérheti a 

Népi Iparművész címet. 

22.3.4. Szakmai fórumok 24 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma fennmaradásában, 

gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell pályázatokon részt venni, pályázatot 

írni. 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara 

Pályázatok, Konferenciák 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 

Vásárok 

Kiállítások 
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Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6. projekt   x  

1.7. házi feladat x    

 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

22.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

23. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy 140 óra 

23.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma 

kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely 

biztonságos működtetésére. 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

23.3. Témakörök  

23.3.1. Népi kézműves marketing alapjai  72 óra 

Marketing szerepe és fejlődése, a marketing gondolkodáskialakítása. 

Piac jellemzői, célpiac meghatározása, célpiachoz igazodó marketingmix kidolgozása. 

Fogyasztói magatartás, vásárlói döntést meghatározó tényezők. 
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Termékpolitika, termékfejlesztés, termékválaszték, termékek márkázása, termékek 

csomagolása. 

Árpolitika céljai, árakat meghatározó tényezők, árképzés folyamata, árkialakítás 

módszerei, árképzés speciális formái, behatoló ár, bevezető ár, lélektani ár. 

Értékesítés politika, értékesítési csatornák, közvetítők funkciói. 

Kommunikációs politika, reklám, értékesítés ösztönzés, személyes eladás, propaganda, 

kiállítások, vásárok, ajándéktárgyak, eladáshelyi reklám, termékkatalógus. 

Arculat - logo, cégér, csomagolás, honlap készítése, névjegy, üzlet, nyitott műhely, 

műhelygaléria kialakítása. 

A szekunder és primer piackutatás összehasonlítása, szóbeli és az írásbeli megkérdezés 

jellemzői, a kérdőív szerkesztés szabályai, kérdőívek feldolgozásának módja, kérdőívek 

értékelése. 

Stratégia típusok, vállalkozás környezetének elemei, versenykörnyezet elemei. 

23.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek 68 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formáinak megismerése különösen a kisvállalkozásokra 

jellemző KFT és BT előnyei és hátrányai. 

A vállalkozások létrehozásának, és megszűnésének gazdasági, jogi szabályai, felmerülő 

költségei. 

Az egyéni vállalkozás alapításának, működésének feltételei. Egyéni vállalkozót terhelő 

adók. 

Üzlet és műhely, nyitásával,  járó jogi és adminisztratív teendők, engedélyek beszerzése. 

Alapvető számviteli ismeretek, mérleg és eredmény-kimutatás fogalma, célja. Bevételek 

meghatározása, amortizáció jelentése, számítása. 

A mérleg tételek és eredmény-kimutatás kategóriáinak meghatározása. 

Pénzügyi ismeretek, hitel, kamat, finanszírozás módjai. 

Hitelezési eljárás megismerése, hitellel járó költségek és kockázatok. 

Adózási alapismeretek, a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok. 

Alkalmazottal kapcsolatos bejelentési és járulékfizetési kötelezettség. 

Az üzleti terv fejezeteinek megismerése, induló vállalkozáshoz üzleti terv készítése. 

Költségszámítás, önköltségszámítás, árképzés. 

Általános forgalmi adó mértéke, számítása. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek, a gyártó, a kereskedő felelőssége, a termékekre 

vonatkozó szavatossági jog jelentése. 

Ellenőrző hatóságok szerepe: 

Országos Munkavédelmi Felügyelőség, 

Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési területei. 

23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, 

Műhelygalériák. 

23.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 
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egyéni csoport osztály lebontása, pontosítása) 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. Képes illusztrációk mesterségbemutatókról  x x  

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 

promociós anyagairól, honlapok 
 x x  

23.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10687-12 azonosító számú, 

 

Fazekasság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10687-12 azonosító számú, Fazekasság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

10687-12 Fazekasság  

Fazekas szakmai ismeretek 

Fazekas 

anyag-

ismeret 

Fazekas 

szakmai  

rajz, díszítő-

technikák 
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Fazekas szakmai néprajz 
Fazekas  
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Berendezi a műhelyét, beszerzi az eszközöket, 

kéziszerszámokat, alapanyagokat 
x x       x x  x          x x       

Folyamatosan bővíti szakmai, művészeti, néprajzi 

ismereteit 
x             x x x x x x x x x x x x x x x x 

Figyelemmel kíséri a szakmai irodalom megjelenését, 

szakmai eseményeket 
x        x       x x x x x x x x x x x x x x 

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt készít     x x      x x x  x x x x x x x x x x x x   

Az alapanyagokat és az eszközöket kiválasztja és 

előkészíti 
x x       x x x x  x  x  x          x  

Tervdokumentációt készít, archiválja a tervet, az 

alapanyagok megjelölését 
        x x x x x x x   x x x x  x       

Kiválasztja és előkészíti az alapanyagokat, eszközöket  x       x x x                 x  

Cserépedényt készít x x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x 

Az elkészült nyers agyagedényt a technológiai folyamat 

további lépéseihez előkészíti 
x    x      x                   

Nyers retusálást végez, fülez, földfestékkel bevon 

(engóboz), díszít – a terv alapján 
    x      x x x x x   x x x  x x x x     

A kész agyagedényt megszárítja, majd kiégeti       x                      x 

Az egyszer égetett agyagedényt szükség esetén mázzal 

díszíti, mázazza, majd másodszor is kiégeti 
     x x  x x x   x x   x x x x   x x    x 

Minőségi ellenőrzést végez        x       x          x     

Csomagolja, értékesíti a készterméket        x                      

Törekszik minőségi munkavégzésre x x x x x x x x                      

Betartja a munkavédelmi előírásokat   x x x x x x   x                   
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A szakmai és néprajzi hagyományok ismeretével, azok 

szabályait betartva alkot 
x x x x x 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 fazekasság kialakulásának története, fejlődése                x              

Az európai és hazai fazekas technikák alkalmazása és 

fejlődése a különböző történelmi korszakokban napjainkig 
                x             

A Kárpát-medence nagy tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző fazekas technikák alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, fejlődése a történelem során 

napjainkig 

                 x x x x         

A népi kézműves fazekasság elméleti alapjainak teljes 

körű ismerete, alkalmazása, különös tekintettel a 

tájegységekre jellemző motívumokra és technikákra 

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

A népi kézműves fazekasság eszközeinek története és 

használata 
 x              x x x x x x         

A munkahely, eszközök, gépek előkészítése, 

karbantartása, pontos beállításuk, az üzembiztonság 

betartása 

 x                     x      x 

A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok x x x x x x x x x x x           x x x x x x x x 

A balesetmentes munkavégzés biztosítása x x x x x x x x x x x           x x x x x x x x 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítés alapjai, 

egyezményes jelei és pontos használatuk 
                             

Az elkészítendő tárgyak pontos méretezésű 

műhelyrajzainak elkészítése 
           x x                 
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Az alkalmazott motívumok megrajzolása, műhelyrajzának 

megszerkesztése 
    x x      x x     x x x x         

A tervek, műhelyrajzok megértése és értelmezése            x x                 

A forma és funkció összhangjának megjelenítése az 

elkészítendő tárgyakban 
  x         x x x x   x x x x x x x x x x   

A fazekas munkák készítése során használatos 

nyersanyagok, azok csoportosítása és főbb tulajdonságai 
        x x x                   

A fazekas munkák elkészítéséhez leggyakrabban használt 

alapanyagok kiválasztásának és felhasználásának 

szempontjai 

        x x x           x        

A fazekassághoz felhasznált nyersanyagok 

tulajdonságainak módosítása, javítása, esetleges színezése 
        x x x           x        

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és 

kémiai folyamatok 
        x x x           x        

A termékkészítéshez szükséges agyagmennyiség 

kiszámítása 
        x x x           x        

A technológiai folyamatok előkészítése x        x x x x x         x x       

Az elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és 

azok sorrendjének meghatározása 
x                             

Az alkalmazandó technikák megállapítása, kiviteli mód 

meghatározása 
x                             

A népi kézműves fazekasság szabályszerű gyakorlati 

folyamata 
  x x x x x     x x x    x x x x x x x x x x x x 

A népi kézműves fazekasság eszközeinek, technikájának  x                    x x x x x x x x 
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szabályszerű alkalmazása 

A fazekaskorong használata   x x                  x x x x x x   

A népi kézműves fazekas munkák szárítása, az első égetés 

előtti díszítése és nyers égetése (zsengélése), tisztítása 

(retusálás) 

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

A népi kézműves fazekasság díszítőtechnikáinak 

alkalmazása fazekas munkákon 
    x x    x x x x x x   x x x x       x  

A népi kézműves fazekas munkák mázazása, második 

(mázas) égetés előtti díszítése 
     x    x x x x x x   x x x x       x  

A népi kézműves fazekas munkák második (mázas) 

égetése 
      x   x x       x x x x       x x 

A befejező munkálatok elvégzés        x          x x x x        x 

A népi kézműves fazekas munkák javíthatósága, szükség 

esetén a javítás elvégzése 
       x   x                 x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Látványrajz készítése            x x x x x x x x x x         

Műhely-, kivitelezési rajz készítése            x x x x x x x x x x         

Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése     x x        x x x x x x x x         

Szabadkézi rajzolás     x x      x x x x x x x x x x         

Szakmai eszközök és berendezések használata  x          x  x                

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség                x x x x x          

Állóképesség   x x            x x x x x x         

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x          x x   x x   x x x x x x x  
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság           x       x x x x   x x x    

Kompromisszumkészség           x                   

Rugalmasság           x                   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x x x 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 

Gyakorlatias feladatértelmezés   x x x x x    x x x         x x x x x x x x 
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24. Fazekas szakmai ismeretek tantárgy 176 óra 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a technológiai folyamatok elméleti 

ismerete azok fogásainak alkalmazási lehetőségei és alapszintű elsajátítása. A 

munkafolyamatok műveletekre való bontásának képessége. A korongozás eszközeinek 

ismerete, valamint az alapvető fogások a korongozásban. Az alapvető díszítési technikák 

ismerete és helyén való alkalmazása, és annak módja. Az égetési és mázazási folyamtok 

elméletének elsajátítása.  

 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, rajz 

 

24.3. Témakörök 

 

24.3.1. A fazekasság technológiájának alapjai  4 óra 

A fazekasság kialakulásának okai, történetének, technikai, technológiai változásának 

okai.  

Az európai és a Kárpát-medencei fazekasság technológiai és stílusbeli változásának 

áttekintése, megismerése és módosulásainak története. 

 

24.3.2. A fazekasság eszközei 4 óra 

A népi fazekasság alapvető eszközeinek története, megismerése és azok szabályszerű 

használata, a szakszerűség alapelveinek ismerete. A különböző fajtájú fazekaskorongok 

használatának szabályai. 

 

24.3.3. A fazekaskorong fajtái, használatának alapjai 2 óra 

A fazekaskorong fejlődésének lépései, azok használata európai viszonylatban. A 

fazekaskorong fajtáji, azok használata, előnyei, hátrányai. 

 

24.3.4. A korongozás fogásainak elméleti alapjai 48 óra 

A népi fazekasság eszközeinek és technikájának szabályszerű használata, a szakszerűség 

elveinek ismerete. A népi fazekasság alapanyagainak ismerete, kiválasztása, előkészítése. 

Az agyag középre fogása a korongon. Az edényfal felhúzása, vékonyítása. Az 

agyagedény elkészítésének alapvető fogásai. Az edény levétele a korongról. 

 

24.3.5. A fazekas termékek retusálása, szárítása, díszítésének alapjai  48 óra 

Az egyes munkafázisok sorrendjének meghatározása, a munkafolyamatok műveletekre 

bontása. Az elkészült edény nyers retusálása, tisztítása, esztergálása, szivacsolása. Az 
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edények biztonságos szikkasztása, szárítása. Az alapvető díszítési technikák ismerete és 

alkalmazásának módja. 

 

24.3.6. A fazekas termékek mázas díszítése, a mázazás technológiája 38 óra 

A népi fazekasság hagyományainak ismeretében az egyszer égetett agyagedényeket 

szükség esetén mázzal díszíti ismerve azok hagyományait, és alkalmazásának 

lehetőségeit, technológiáját. A mázazás menetének munkafázisai, technológiája. A mázak 

tulajdonságainak ismerete. 

 

24.3.7. A fazekas termékek első és mázas égetése 20 óra 

Az égetés fajtái, az égetéshez szükséges eszközök, alapanyagok ismerete. Az első, vagy 

cserépre égetés (zsengélés) elemeinek ismerete, folyamata, kémiai és fizikai 

tulajdonságai. Az agyagedény tulajdonságainak változása az első égetés során. Az 

zsengélés és a mázas égetés közötti jelentős különbségek ismerete. A mázas égetés 

elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása. 

 

24.3.8. A fazekas termékek befejező munkálatainak elmélete 12 óra 

A fazekas edények elkészítésének, a technológiai folyamatának értékelése. Az égetés 

utáni minőség-ellenőrzés Az égetési hibák javítási lehetőségei, azok alapvető ismeretei. 

Az kész edények raktározása, csomagolása, szállítása 

 

24.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Műhely 

Könyvtár 

 

24.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

24.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-szám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   
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1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

24.5.2.  tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 
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3.4. Kiállításokon készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

 

24.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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25. Fazekas anyagismeret tantárgy  72 óra 

 

25.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a technológiai folyamatok elméleti 

ismerete, azok fogásainak alkalmazási lehetőségei és alapszintű elsajátítása. A népi 

fazekasságban használatos legfontosabb alapanyagok ismerete, azok fajtái, tulajdonságai. 

Szükség esetén a tulajdonságaik módosításának lehetőségei és módjai. Az alapanyagok 

beszerzési lehetőségei, előkészítésük menete. 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, földrajz 

 

25.3. Témakörök 

 

25.3.1. A fazekasság nyersanyagai 24 óra 

A fazekasság kialakulásának földrajzi okai, alapanyagok lelőhelyei, azok kialakulásának 

miértje, menete. A Kárpát-medence területén található agyag és egyéb alapanyagok 

lelőhelyei. Az agyagbányák fajtái, az agyag kitermelésének módjai. Az egyéb 

alapanyagok – engóbok, mázak, oxidok – keletkezése, kitermelése. Az alapanyagok 

használati lehetőségei 

 

25.3.2. A nyersanyagok csoportosítása és tulajdonságaik 24 óra 

A népi fazekasság alapvető nyersanyagainak csoportosítása. 

Az agyag lelőhely és szennyeződés szerinti csoportosítása, tulajdonságaik. Az engóbok, 

a mázak, azok tulajdonságaik. A színező anyagok csoportosítása, a fém-oxidok. 

 

25.3.3. A nyersanyagok színezése, tulajdonságainak módosítása, javítása   4 óra 

A természetes és mesterséges színező anyagok. Az agyag tulajdonságainak módosítási 

lehetőségei, az agyaghoz keverhető anyagok. A mázak tulajdonságai, azok 

viszkozitásának, tapadásának, olvadáspontjának változtathatósága.  

 

25.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár 

 

25.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

25.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám Alkalmazott oktatási  A tanulói tevékenység szervezeti Alkalmazandó eszközök és 
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módszer neve kerete felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

 

 

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  Fotóalbumok, szakmai 
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könyvek, internetes 

oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

 

25.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

26. Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 212 óra 

 

26.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a forma és motívumkincs 

megismerése, azok alkalmazása az edénykészítés folyamatában. A népi fazekasságban 

használatos legfontosabb formák és motívumkincs ismerete. A kivitelezési- és műhelyrajz 

készítésének az alapjai, egyezményes jelek ismerete és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy 

méretének megtervezése és megrajzolása, műhelyrajz készítés. A Kárpát-medencében 

használatos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazása az elkészült tárgyakon. A motívumok 

világának és a népi fazekasság szimbolikájának ismerete, helyén való alkalmazása. A 

díszítőmotívumok megrajzolása a technikák ismeretében. 

 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz, néprajz 

 

26.3. Témakörök 

 

26.3.1. Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 18 óra 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 

és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 
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26.3.2. Műhelyrajz készítése 28 óra 

A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajzkészítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

26.3.3. Motívumok megrajzolása 78 óra 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

 

26.3.4. Díszítőtechnikák 88 óra 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód.  

 

26.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár. 

 

26.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

26.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

26.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

 

26.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

27. Fazekas néprajz tantárgy 158 óra 

 

27.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság kialakulásának okai, történetének, technikai változásainak megismerése. 

A Kárpát-medence nagy tájegységeinek jellemző stílusjegyeinek és formakincsének 

megismerése, technológiai áttekintés.  A Kárpát-medencében használatos díszítőtechnikák 

ismerete és alkalmazása az elkészült tárgyakon. 

 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, földrajz, néprajz 

 

27.3. Témakörök 

 

27.3.1. A fazekasság kialakulásának története 16 óra 

A fazekasság létrejöttének történelmi, földrajzi és társadalmi okai, lehetőségei. 

 

27.3.2. A Kárpát-medence fazekas technikáinak alkalmazása és fejlődése a 

különböző történeti korokban 20 óra 

 

A fazekasság technológiai és stílusbeli változásainak áttekintése, megismerése és 

módosulása a történelem során. A fazekasság fejlődése a Kárpát-medencében az őskortól 

napjainkig. 

 

27.3.3. A Dunántúl nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 32 

óra 

 

A dunántúli fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja a dunántúli edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

27.3.4. A Felvidék nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 32 

óra 

 

A felvidéki fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 
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szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja a felvidéki edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

27.3.5. Az Alföld nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 36 

óra 

 

Az alföldi fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja az alföldi edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

27.3.6. Erdély nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 22 

óra 

 

Az erdélyi fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja az erdélyi edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

27.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár, múzeum, helytörténeti- és magángyűjtemények 

 

27.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

27.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4 Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók   x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.2. Eredeti tárgyakról készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.4. Kiállításokon készült fotók  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

 

27.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

28. Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 1588 óra 

 

28.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság gyakorlati alapjainak megismerése, a forma és motívumkincs 

megismerése, azok alkalmazása az edénykészítés folyamatában. A népi kézműves 

fazekasság alapanyagainak és technológiájának, a fizikai és kémiai folyamtok alapvető 

megismerése, a fazekaskorong és az egyéb eszközök szabályszerű használata. A forma és 

a funkció alapvető elvének ismerete és figyelembe vétele. A népi fazekasságban 

használatos legfontosabb formák és motívumkincs ismerete. A népi fazekasság 

edénykészítési munkafolyamatának sorrendi meghatározása, alkalmazása. A népi 

fazekasság díszítő technikáinak alkalmazása a fazekas munkákon, mázazása, zsengélő és 

mázas égetése. 

 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, földrajz, néprajz, fizika, kémia 

 

28.3. Témakörök 

 

28.3.1. A magyar népi fazekasság edénykészítésének gyakorlati kérdései 

 72 óra 

A fazekas munkák elkészítése során használatos alapanyagok tulajdonságai, felhasználási 

területük, szempontjaik. Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai 

folyamatok ismerete, a nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. 

A forma és nyersanyag, a forma és funkció összefüggéseinek felismerése és alkalmazása. 

 

28.3.2. Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata   

 144 óra 

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 

 

28.3.3. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka 294 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 
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központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésük menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

28.3.4. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – felhúzómunka 258 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence korsós 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésük menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

28.3.5. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – kiegészítő munkák  

256 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és 

funkció összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence 

fazekas központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésük menetének 

ismerete, alkalmazása. A megkorongozott agyagedény retusálása, fülezése, földfestékkel 

való festése, egyéb díszítési lehetőségeinek ismerete és alkalmazása. 

 

28.3.6. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – mesterfogások 192 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésük menetének ismerete, 

alkalmazása. A mesterség bravúros edényeinek elkészítési technológiáinak ismerete 

(miska kancsó, csali kancsó, stb.). 

 

28.3.7. Az edények engóbozása és mázazása 186 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésük menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

28.3.8. Az égetés 186 óra 

A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers 

égetése – zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, 

technológiai menete. Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A 

munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása. 

 

28.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanműhely, gyakorlati műhely 

 

28.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

28.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés  x  
Képek, filmek, helyszíni 

bemutatás 

1.4. házi feladat x   gyakorlás 

 

28.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x    

2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x    

3. Gyakorlati munkavégzés körében     

3.1. Műveletek gyakorlása x   fazekaskorongok 

3.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  fazekaskorongok 
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28.6. 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 

 

Négy évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. 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. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10687-Fazekasság 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák 

gyakorlat  

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai  

Műhelyrajz készítése  

Motívumok megrajzolása 

Díszítőtechnikák 

Fazekas szakmai gyakorlat 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a 

korong használata 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – 

terítőmunka 

Az edények engóbozása és mázazása 

Az égetés 

 

 

10687-12 Fazekasság szakmai követelménymodul 

 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 
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és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 

 

Műhelyrajz készítése 

A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajzkészítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

Motívumok megrajzolása 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

 

Díszítőtechnikák 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód. 

 

Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata  

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 

 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésük menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

Az edények engóbozása és mázazása  
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A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésük menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

Az égetés 

A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers égetése 

– zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, technológiai menete. 

Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A munka- és tűzvédelmi szabályok 

megismerése és betartása. 

 

5.61. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

34 215 01 

NÉPI KÉZMŰVES 

(FAZEKAS SZAKMAIRÁNY) 

szakképesítéshez 

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– 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 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 
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A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01  

A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (Fazekas) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 4 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

A 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 

105 óra. 

 

III. 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 4. Művészet, közművelődés, 

kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 
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Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

 

 

XXXIII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

Tanulásban akadályozottak 

 

9. A tanulásban akadályozottság fogalma, jellemzői 

 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az idegrendszer 

biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

 

A tanulási akadályozottság az esetek nagy részében az iskolába lépés évében realizálódik. Ám 

egyes gyermekeknél már az óvodás korban is felmerülhet a gyanú az sikertelen iskolai 

előmenetelre. 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a 

gyermeket egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar 

következik be, amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. 

Az érintett tanulóknál előfordulhatnak problémák a következő területeken: 

- észlelés (egyensúly észlelés, nehézségi erő észlelés, taktilis-kinesztetikus észlelés, 

auditív észlelés, vizuális észlelés, amnesztikus funkciók) 

- kivitelezés-végrehajtás (izomtónuszavar, nagymozgások, finommozgások, mimika) 

- szociális-emocionális terület:  
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  a késztetések területén (apátia, passzivitás, túlérzékenység, hiperaktivitás), 

 az általános pszichés állapotban (levertség, féktelenség, szorongás),  

 a motiváció alakulásában (motiválatlanság, megközelíthetetlenség), 

 a munkavégzésben (gyors kifáradás, vontatott tempó, impulzivitás), 

 az önirányításban (rövid zárlati cselekvések, labilitás, rigiditás),  

 az önértékelésben (kisebbségi érzés, hiányos énkép, túlzott elbizakodottság, 

egocentrizmus)  

 és a szociális beilleszkedésben (elszigeteltség, kapcsolatteremtési nehézségek, túlzott 

alkalmazkodás, belátás hiánya, agresszivitás). 

 (Englbrecht - Weigert, 1996, 33-38. ) 

 

A tanulási akadályozottak körét tehát az enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, 

illetve az iskolában tanulási problémákkal küzdő gyermekek alkotják. 

„A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A folyamatosan ható, kiváltó 

okok feltárásával, ezek kedvező irányú befolyásolásával, a tanulási akadályozottság 

részben megelőzhető, részben súlyosságának mértékében csökkenthető.” (Mesterházi 

Zsuzsa) 

 Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a 

tanulási akadályozottság további romlását. Ha azonban nem kapnak elég segítséget, akkor 

kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük 

(motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és 

figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási 

környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek 

következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, 

ezért az oktatás során még ekkor is nagy figyelmet kell fordítani rájuk. A problémák az 

érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a szocio-emocionális területeken, 

valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve sikerül 

munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a hívei szerint a 

„mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor 

jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére 

fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül.  

 

10. A szegregált és integrált szervezeti formák  

 

Szegregált intézményekben tanulnak tanulásban akadályozott diákok. Amely gyógypedagógiai 

intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, gyógypedagógusok dolgoznak, valamint 
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speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban akadályozott 

fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős tevékenységekben. A 

tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének esetében az integráció 

feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű 

kortárscsoporton belül kapják meg. Tanulási akadályozottság esetén több területet érintő, tartós, 

súlyos problémáról van szó, mely megfelelő szakmai segítség nélkül a többségi iskolákban 

nagyon megnehezíti az érintett gyermek és pedagógus életét is. A probléma gyökere nem 

kifejezetten a gyermekben van, hanem a többségi iskola és a sajátos igényű tanuló 

találkozásában.  

Hazánkban is egyre nagyobb teret hódít meg az integrált/inkluzív oktatás, nevelés, melynek 

elengedhetetlen feltétele a gyógypedagógiai segítségnyújtás és a megfelelően strukturált 

környezet. 

Inklúzió mint optimalizált, kibõvített integráció is jelen van a mai oktatási rendszerünkben. Az 

inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerû átalakulását jelenti. Ebbe a folyamatba az 

összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. Nem zavaró elemként, hanem új 

kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális gondoskodás jár valamennyi tanulónak, 

legyen bármiben akadályozott vagy nem. Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több 

mint gyógypedagógia, és több, mint az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív 

oktatásban kiemelt szerepet kap a differenciált oktatás. 

 

10.1. Az integráció/inklúzió feltételei  

 

„A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai integrációjának az a célja, hogy 

ezek a gyermekek a pedagógiai többletszolgáltatásokat ne kortárscsoportjaiktól 

elkülönülten, hanem velük együtt kapják meg, kiegészítve a pedagógiai ráhatások körét 

a szocializáció abból fakadó elemeivel, hogy a gyermekek heterogén csoportokban 

tanulnak.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák Márta Módszertani intézményi 

útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó iskolák számára 2005.) 

 

9. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai boldogulását 

segítő tárgyi feltételek.  

- Az iskolának rendelkeznie kell megfelelő intézményi dokumentumokkal (alapító 

okirat, pedagógiai program, nevelési program, helyi tanterv) Ki kell dolgoznia egy 

egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos tananyagot közvetítő tantervet, eltérés 

mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni képességekhez illeszkedő követelmények 

szintjén jelentkezhet. 
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- A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.  

- Ajánlott a tanterem berendezésénél figyelembe venni a strukturált tanítási környezet 

kialakítását (mobilizálható padok, tanulói boxok, pihenősarok, IKt-s eszközök, 

kézikönyvtár), többféle kisebb tér létrehozása az osztálytermen belül, például 

kiscsoportos munkához, illetve célszerű az egyéni tanuláshoz különálló asztalokat 

elhelyezni.  

- A befogadó intézményeknek lehetővé kell tenniük a megfelelő fejlesztést biztosító 

többletszolgáltatások elérését. 

  

10. Szubjektív tényezők  

- A befogadó nevelőtestület, pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, 

kreativitása, elkötelezettsége valamint a sérülésről szóló ismeretei.  

- A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

- A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

- A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a sérült gyermeket olyannak fogadják el 

amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a sérült gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

- Teamban dolgozó szakemberek együttműködése, partneri kapcsolatai 

 

10.2. Az integráció formái lehetnek: 

 

- Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az iskola 

épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, csoportokban 

tanulnak.  

- Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, a 

tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

- Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály órarendjét 

tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. készségórák, 

bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és rendszeres, az együtt 

eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció legmagasabb szintje, 

amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban akadályozott gyermek a 

tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1114 

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Megfigyelhető, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, amely 

jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, több ismerethez 

hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható náluk. A tanulók 

személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az önbizalmuk. Hosszabb 

távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a tanulóknak, akik integrált 

környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak 

ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

3. A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

- az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, 

- az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

- az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

- az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

- a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

- az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

- lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - egész 

viszonyának bemutatása, 

- a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat 

hangsúlyosan kell kezelni. 

 

4. Módszertani javaslatok 

 

4.1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás hatékonyan 

fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív tanulás minden 

tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban és hosszabb időre 

megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az ismeretszintjének megfelelőbb 

információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig magasabb, mint az övé. 

Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás mennyiségét és 

intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait (házirendet) az egész osztály 

közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható helyen legyen elhelyezve az 

osztályteremben. 

 

4.2. Projekt módszer: közösen végzett tevékenységek köre. A központban egy gyakorlati 

jellegű probléma áll, melyet a tanárok és tanulók együtt dolgoznak fel több szempont szerint 

elemezve, komplex módon. A módszer legfontosabb értéke a munkafolyamat. Mindenki saját 

képességei, lehetőségei, tapasztalatai alapján végzi el a feladatot. A munkafolyamat eredménye 

a produktum. 
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 4.3. Komplex Instrukciós Program (KIP) 

     

- Az osztályon belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában 

felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. 

- A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális 

instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az 

együttműködési normákra történő felkészítésére. 

- Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt 

megbúvó képességek kibontakoztatása. 

- A fentieken kívül módszer másik fontos célja a tanárok szakmai hozzáértésének 

fejlesztése a csoportmunka-szervezés során. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk, 

hogy az új módszerben mi a szerepük az osztálymunka alatt, ezért a módszer 

bevezetése, elsajátítása során szükség van munkájuk folyamatos, szakértői 

ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre. 

"Azok a tanulók, akik a közösségből társadalmi okok miatt kirekesztődnek, vagy 

azok, akiknek tanulásában lemaradás tapasztalható, gyakran vonakodnak részt venni 

a közös munkában, emiatt azonban kevesebbet tanulnak, mint azok, akik 

aktívabbak. Az osztályrangsor élén elhelyezkedő tanulók nagyobb befolyást 

gyakorolnak a csoport döntéshozatalára, gyakrabban kérik őket segítségadásra, és 

több alkalom jut véleményük kifejtésére, mint a rangsor alján elhelyezkedőknek. Az 

utóbbiak véleményét általában figyelmen kívül hagyják (ez a megnyilvánulás a 

státusprobléma jelensége). A Komplex instrukciós programban a tanár célja az, 

hogy minden diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú 

munkavégzésre, tudatosítja, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely 

alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre." (Cohen, 

E. G.: Designing Groupwork. Teacher College Press, New York, 1994.) 

  

A módszer elvei 
33. Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, ez minden esetben nyitott végű, 

több megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatokat 

jelent. 

34. A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját és a 

csoport teljesítményéért, illetve a csoport felelősségét az egyén teljesítményéért. 

35. A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül történik. A 

közös munkában az alábbi együttműködési normák betartása valósul meg: „Jogod van 

a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád.” 

„Segíts másoknak, de ne végezd el helyette a munkát.” 

„Mindig fejezd be a feladatod.” 

„Munkád végeztével rakj rendet magad után.” 
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„Teljesítsd a csoportban kijelölt szereped.” 

A fenti normák kifüggesztve láthatók az osztály falán, és minden alkalommal 

emlékeztetik a tanulókat a csoportmunka lényegére, alapelveire. A normák együttes 

alkalmazása lehetővé teszi a tanulók számára egymás viselkedésének ellenőrzését. 

A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut, ezek az egymást követő 

csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak. Ez a szerepváltás segíti elő a 

képességek sokoldalú fejlesztését, a státusprobléma kezelését. A szerep mindig a 

feladat típusától és a csoport létszámától függ. Az ideális csoportlétszám 3-5 fő. A 

foglalkozások során az alábbi tanulói szerepek alkalmazása a leggyakoribb: 

kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős. A szerepek száma függ a 

csoportlétszámtól. Esetenként egy tanulónak lehet több szerepe is, illetve a fentieken 

kívül más szerepek is előfordulhatnak (pl. időfelelős, konfliktuskezelő stb). A 

szerepek rotációja alapkövetelmény. A szerepeken keresztül mindenkinek meg kell 

tanulnia a munka irányítását, a beszámolást, a helyes, zökkenő- és balesetmentes 

munkavégzést, végeztetést. 

36. A csoporton belül kialakult hierarchia, rangsor kezelése az eltérő, sokféle képesség 

mozgósítására alkalmas feladatokon keresztül megváltoztatható. A pedagógus feladata 

annak tudatosítása, hogy nincs olyan tanuló, aki minden képességben kiváló, de 

mindenki számára van olyan feladat, melyet maradéktalanul meg tud oldani, valamint 

egyedül senki nem olyan tájékozott, mint a csoport együttesen. Az együttműködési 

normák és a tanulói szerepek kialakításának már az iskolába kerülés pillanatától kezdve 

fontos célja annak biztosítása, hogy a diákok mind jobban megértsék a velük szemben 

támasztott elvárásokat, és a felső tagozatot elérve képesek legyenek direkt tanári 

irányítás nélkül is dolgozni. 

37. A tanár szerepe szintén változik. A hagyományos csoportmunkánál a tanár hajlamos a 

direkt beavatkozásra, irányításra. Ennél a módszernél a beavatkozás szükségtelen. Az 

együttműködési normán keresztül a tanár hatalmát átruházza a tanulókra. A rendszer 

megfelelő működése esetén a tanár feladatainak egy részét maguk a diákok végzik el. 

A tanulók csak végső esetben fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz lehetőségük nyílik 

a feladat megbeszélésére egymás között. A csoportban a tanulónak a korábbitól eltérő 

szerepek jutnak: kérdez, előad, beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb. A 

szerepek az egymást követő csoportmunkák során cserélődnek. Ez elősegíti a 

csoporttagok közötti együttműködést, a szerepek elsajátítását, a mások iránti tisztelet 

kialakulását. 

38. A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal. Reagálása attól függ, hogy a 

csoport milyen úton hajtja végre a feladatot, és a meglévő státuszprobléma milyen 

jellegű beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és differenciált 

feladatokat és módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a 

tanulókat. Az egyéni feladatot pedig úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége 

legyen a csoportfeladat eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a 

közös csoportfeladat végrehajtása megfelelő színvonalú legyen az egyéni továbbhaladás 

érdekében. Az elvek betartása tudatos, logikus munkaszervezést kíván. 

39. A Komplex instrukciós programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka 
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magja, de alkalmazása nem kizárólagos. A csoporttevékenység beépül a tananyagba. A 

tanárok a módszert akkor alkalmazzák, amikor a cél a konceptuális tanulás, a magasabb 

rendű gondolkodás és a tartalom mély megértése. Továbbra is módszereink közé 

tartozik az ismeretek tényszerű közlése, a frontális osztálytanítás. A Komplex 

instrukciós program alkalmazására lehetőség van többek között egy anyagrész 

összefoglalásánál, egy új tananyagrész előkészítésénél, de új ismeret szerzésére és 

feldolgozására is alkalmat adhat. Ezt a módszert a tanítási órák körülbelül egyötödében 

alkalmazzuk. 

40. A csoportmunka elemei a csoport-feladatlapok, a háttér információt nyújtó adatlapok, 

az egyéni feladatlapok, illetve a munkához szükséges eszközök, anyagok. Bár az órai 

munka legfontosabb része a csoportfeladat, a munka minden esetben egyéni 

feladatmegoldással zárul. 

 

5. Oktatásszervezési eljárások, pedagógiai többletszolgáltatások 

 

5.1. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és többségi 

társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a diákok és a tanárok 

pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A tudásszint szerinti csoportosítás a 

tanulásban akadályozott tanulók marginalizációjához vezethet. 

 

5.2. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően különböznek 

egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt tesznek felelőssé a 

gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: életkor, intelligencia, 

nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több sajátosság együttes hatását kell 

feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem tudjuk. Mégis a következő sajátosságait 

érdemes a tanulóknak megismerni a differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges 

előzetes, megalapozó tudás; aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

együttműködési képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell 

vennünk annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

- Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a tanulásban 

akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat megismétlése a nekik 

megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, példa bemutatása, analógiák 

kihasználása, mintaadás stb. 

- Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

- Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási lehetőség 

biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 
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- Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, párban, 

kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár rugalmas tanuló 

csoportokban. 

- Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások auditív 

vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja is. Érdemes 

tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak megfelelően alakítani az 

ismeretközvetítést.  

- Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos célok 

kitűzése.  

- Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az oktatást, 

akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas minősítés) 

nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a leíró, szöveges 

értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a konkrét teljesítményre 

vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. Tartalmában komplex, mind pozitív, 

mind negatív elemek megjelennek. A fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és 

a perspektíva következő fokát jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét 

javaslatokat fogalmaz meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5.3. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből álló 

tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány pedagógus 

biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. Különösen a tanulásban 

akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük az érzést, hogy tartoznak 

valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint 

szervezett oktatás megvalósítását.  

5.4 Fejlesztő helyiség kialakítása „Érdemes kialakítani egy fejlesztő helyiséget az iskolában, 

ahol a szükséges egyéni fejlesztéseket lehet folytatni. Ez a szoba nem pusztán egy pici fejlesztő 

szoba, hanem a folyamatosan gyarapodó fejlesztő eszközök, szakirodalom gyűjtőhelye is 

legyen. Érdemes a könyvtárakhoz hasonlóan egy kölcsönző rendszert működtetni, így lehetővé 

válik a szakmai anyagok terítése a kollégák között.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák 

Márta Módszertani intézményi útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó 

iskolák számára 2005.) 

5.5. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az adott 

tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes oktatóprogramok 
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segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás megszerettetésében. A 

multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb 

távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az 

elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek meg. 

 

VI. A szakképesítés óraterve sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

oktatására 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

Előkészítő 

évfolyam 

heti 

óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai 

rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3459 óra 

(756+70+756+105+756+105+651+54+72+72+62) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  

 10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése  

Művészettörténet 0,5  1  1    

Általános néprajz 1  1  1    

Rajz gyakorlatok  1  1  1   

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
    1  1  

Népi kézműves 

vállalkozásismeretek, 

marketing 

    1  0,5  

10687-12 

Fazekasság 

Fazekas szakmai 

ismeretek 
2  2  1    

Fazekas anyagismeret 2  1      

Fazekas rajz gyakorlat  2  2  1   

Fazekas néprajz 2  2  1  2  

Fazekas szakmai 

gyakorlat 
 10  11  13  15 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv-adaptáció 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 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1122 

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.  
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

1
5
0
0

-1
2
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18  

 

  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek kialakítása 2        2 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2        2 

Munkaeszközök biztonsága 4        4 

Munkakörnyezeti hatások 4        4 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
2        2 

1
1

4
9

9
-1

2
  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.       15,5  15,5 

Munkajogi alapismeretek       4  4 

Munkaviszony létesítése       4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       3,5  3,5 

1
1
4
9
7

-1
2
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. Foglalkoztatás I.       62  62 

Nyelvtani rendszerezés 1       10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2       10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       20  20 

Munkavállalói szókincs       22  22 

1
0
6
8
1

-1
2
 

N
ép

i 
k

éz
m

ű
v
es

 v
ál

la
lk

o
zá

s 

m
ű
k
ö
d
te

té
se

 

Művészettörténet 18  36  36    90 

Egyetemes művészettörténet 9  18  18    45 

Magyar művészettörténet 9  18  18    45 

Általános néprajz 36  36  36    108 

Tárgyi néprajz 12  12  12    36 

Folklór 8  8  8    24 
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Ünnepkörök, szokások 8  8  8    24 

Tájegységek néprajza 8  8  8    24 

Rajz gyakorlat  36  36  36   108 

Színtan  6  6  6   18 

Ornamentika  12  12  12   36 

Szakrajzi alapismeretek  12  12  12   36 

Térábrázolás   6  6  6   18 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
    36  31  67 

Mesterség-bemutató, vásár     12  8  20 

Szakmai előmenetel     8  8  16 

Zsűriztetés     8  8  16 

Szakmai fórumok     8  7  15 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

    36  15,5  51,5 

Népi kézműves marketing 

alapjai 
    18  8  26 

Népi kézműves vállalkozási 

alapismeretek 
    18  7,5  25,5 

1
0
6
8
7

-1
2
 F

az
ek

as
sá

g
 

Fazekas szakmai ismeretek   72  72  36    180 

A fazekasság 

technológiájának alapjai 
8        8 

A fazekasság eszközei 8        8 

A fazekaskorong fajtái, 

használatának alapjai 
4        4 

A korongozás fogásainak 

elméleti alapjai 
16  24  10    50 

A fazekas termékek 

retusálása, szárítása, 

díszítésének alapjai 

12  24  9    45 

A fazekas termékek mázas 

díszítése, a mázazás 

technológiája 

12  12  10    34 

A fazekas termékek első és 

mázas égetése 
8  8  4    20 
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A fazekas termékek befejező 

munkálatainak elmélete 
4  4  3    11 

Fazekas anyagismeret  72  36      108 

A fazekasság nyersanyagai 24  12      36 

A nyersanyagok 

csoportosítása és 

tulajdonságaik 

24  12      36 

A nyersanyagok színezése, 

tulajdonságainak módosítása, 

javítása 

24  12      36 

Fazekas rajz gyakorlat  72  72  36   180 

Kivitelezési és műhelyrajz 

készítés alapjai 
 12  6     18 

Műhelyrajz készítése  12  6     18 

Motívumok megrajzolása  24  24  18   66 

Díszítőtechnikák  24  36  18   78 

Fazekas néprajz 72  72  36  62  242 

A fazekasság kialakulásának 

története 
12  4  2    18 

A Kárpát-medence fazekas 

technikáinak fejlődése 
12  4  2    18 

A Dunántúl fazekas 

központjai 
12  16  8  14  50 

A Felvidék fazekas 

központjai 
12  16  8  16  52 

Az Alföld fazekas központjai 12  16  8  16  52 

Erdély fazekas központjai 12  16  8  16  52 

Fazekas szakmai gyakorlat  360  396  468  465 1689 

A magyar népi fazekasság 

edénykészítésének gyakorlati 

kérdései 

 72       72 

Az edénykészítés 

előkészítési folyamatai, a 

korong használata 

 72  72     144 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 
 72  90  72  36 270 
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terítőmunka 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – felhúzó 

munka 

 36  90  72  108 306 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

kiegészítő munkák 

 48  72  72  72 264 

A korongolás fogásainak 

gyakorlati alapjai – 

mesterfogások 

 24  24  72  72 192 

Az edények engóbozása és 

mázazása 
 18  24  108  105 255 

Az égetés  18  24  72  72 186 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 252 504 216 540 186 465 2919 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 651 3199 

Elméleti óraszámok/aránya 942/29,4% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2257/70,6% 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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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 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

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 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x 

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

hátrányos következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása 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 
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Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x 

Irányítási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 
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13. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy      18 

óra 

 

1.25. 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. 

 

1.26. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

1.27. 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      2 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
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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      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 EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1132 

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      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     2 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, 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1133 

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.  

 

1.28. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

1.29. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.29.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

1.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.30. 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 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 

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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási 

formák 
x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes 

munka, diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai x 
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(állásbörzék és pályaválasztási 

tanácsadás)  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

2. Foglalkoztatás II. tantárgy       15,5óra 

 

 A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 Témakörök  

 

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 
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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.  

 

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. 

 

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. 

Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál 

(NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség      3,5 óra 
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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. 

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

-  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   
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1.11. házi feladat   x  

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

 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 I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x 

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 formanyomtatványok 

kitöltése idegen nyelven 
x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen 

nyelven feltett egyszerű kérdések 

megértése, illetve azokra való reagálás 

egyszerű mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
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Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 
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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 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 

 

33.3.1. 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 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. 

 

33.3.2. 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 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1145 

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.  

 

33.3.3. Nyelvi készségfejlesztés      20 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. 

 

33.3.4. Munkavállalói szókincs      22 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. 
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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 

tanteremben, 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 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. digitális alapú feladatmegoldás x    

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
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- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
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1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   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 

10681-12 azonosító számú, 

 

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai művészeti, néprajzi ismereteit × x    

A hagyományos mintakincs alapján az alapanyag, forma, funkció és a 

díszítmény harmonikus egységét alkalmazva alkot 
x x x   

Figyelemmel kíséri a kortárs kézművesek tevékenységét x   x  

Kialakítja, berendezi műhelyét, műhelygalériáját    x x 

Kialakítja és kezeli raktárát    x x 

Hagyományőrző rendezvényeket látogat    x  

Mesterség-bemutatót tart, bemutatókon, vásárokon, pályázatokon részt 

vesz 
 x x x  

Zsűrizteti termékeit, minőségi munkavégzésre törekszik  x x x  

Tájékozódik szakmai fejlődésének lehetőségiről,- szakmai pályázatok, 

továbbképzések, szakmai fórumok, érdekképviseleti szervezetek – 

különféle szakmai rangok, címek (Népművészeti Ifjú Mestere, Népi 

iparművész) megszervezésének módjáról 

   x  

Vállalkozást indít és működtet    x x 

Üzleti tervet készít     x 

Kiépíti, létrehozza saját arculatát, promóciós anyagokat, cégért készít    x x 

Piackutatást végez, meghatározza a célközönséget, kivitelezési koncepciót 

alakít ki 
    x 

Kialakítja értékesítési csatornáit    x x 

Költségkalkulációt, árkalkulációt készít, alapanyag-szükségletet számol, 

tájékozódik az alapanyag-beszerzés lehetőségeiről 
   x  
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Garanciát vállal munkájára    x x 

Gondoskodik a biztonságos raktározásról    x  

Gondoskodik a késztermék csomagolásáról, ellátja a megfelelő 

információkkal 
   x  

Dokumentálja munkáit (rajzos, műszaki, foto dokumentáció)  x x   

Gondoskodik munkavédelmi szabályok betartásáról és baleset megelőzésről     x 

Dokumentál, elvégzi/elvégezteti a szükséges adminisztrációt   x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai x     

A különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, szellemi és 

tárgyi sajátosságai 
x x    

Népművészet, néprajz alapjai  x x   

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai x  x   

Különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, tárgykultúrájának 

változásai 
 x    

Jelentős bemutatók, pályázatok    x  

A zsűriztetés lehetőségei    x x 

A műhely, műhelygaléria létrehozásának törvényességi, szakmai 

szempontja 
     

A műhely, műhelygaléria berendezésének, munkavédelmi, 

környezetvédelmi, és szakmai, és látványosság szempontjából történő 

kialakítása  

 x x x x 

A raktár kialakítása, működtetése, a raktárkezelés szabályai    x x 

Vállalkozási formák     x 

A vállalkozás létrehozásának. működtetésének szabályai     x 

Piackutatás és marketing alapjai     x 

Saját vállalkozás bemutatása     x 

Költségkalkuláció, árképzés     x 

Üzleti terv SWOT analízis készítése     x 

A kivitelezési-és műhelyrajz készítésének alapjai egyezményes jele, pontos 

használatuk 
  x   

A népi kézművesség termékeinek értékesítési formái lehetőségei     x 

Szerzői jog szabályai    x x 

Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások    x  

A szakmai életút lehetőségei, szakmai elismerések    x  

Szerszámok, munkaeszközök    x  
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Alapanyagok és azok beszerzésének lehetőségei    x  

Munka-baleset- és tűzvédelem alapjai     x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvezet ismerete x     

Szakmai rajzok, tervek jelzéseinek megértése, követése   x   

Szakmai dokumentáció készítésének ismerete   x   

Zsűriztetés szabályainak ismeret    x  

Bemutatókon való részvétel lehetőségeinek ismerete     x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság    x  

Szorgalom    x  

Precizitás x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x 

Prezentációs készség    x x 

Konfliktusmegoldó készség    x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása    x x 

Tervezés   x x  

Gyakorlatias feladatértelmezés    x x 
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4. Művészettörténet 90 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok 

átfogó képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet legfontosabb 

korszakairól, ezek művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról és a 

stílustörekvésekről. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes 

művészettörténeti korszakok iparművészetének bemutatása. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Egyetemes művészettörténet 45 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi kultúrákban 

A kézművesség új-kőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

4.3.2. Magyar művészettörténet 45 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. Szkíták, hunok és 

avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 

Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem, múzeum 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
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e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

      

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x    

3.2. rajz készítés tárgyról  x   

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. elbeszélés   x  
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1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x 

Vetített képek, képes albumok, 

tárgyak bemutatása, tapintása, 

makettek 

1.7. házi feladat x   írásbeli feladat, házi dolgozat 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

 

 

 
 

5. Általános néprajz 108 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 

szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb 

irányairól, a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli életéről. A 

népi kézműves képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-medence 

tájegységeinek néprajza, tárgyi és szellemei néprajzának megismertetése, az ünnepkörök, 

szokások elsajátíttatása. 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Tárgyi néprajz 36 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

5.3.2. Folklór 24 óra 

Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 
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Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 

Népi gyógyítás 

5.3.3. Ünnepkörök, szokások 24 óra 

Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 

A játék szerepe a paraszti társadalomban 

5.3.4. Tájegységek néprajza 24 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
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-

k
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r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  
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1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x    

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x 
Múzeumi, tájházi tárgyak, azok 

tapintása, vetítések, makettek 

1.7. házi feladat x   Házi dolgozatok, gyűjtés, kutatás 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

6.  Rajz gyakorlat 108 óra 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan 

megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási módokat, a szakrajzi 

alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és napjainkban, a motívumok, 

ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 
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6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Színtan 18 óra 

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

 

6.3.2. Ornamentika 36 óra 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

6.3.3. Szakrajzi alapismeretek 36 óra 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  
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Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

6.3.4. Térábrázolás  18 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum, tájház, faluház gyűjteménye, természetben rajzolás, szaktanterem. 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    
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2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x    

3.2. rajz készítés tárgyról  x   

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x 

Vetített képek, képes albumok, 

különböző texturával rendelkező 

anyagok színek mellé rendelése, 

tárgyak bemutatása, tapintása, 

makettek 

1.7. házi feladat x   írásbeli feladat, házi dolgozat 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

7. Népi kézműves szakmai alapismeretek 67 óra 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek azokkal a 

lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi kultúrában a 

közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a népművész csak a tradíció 

ízlésvilágának az ismert jelképrendszer felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A 

jelentős falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, 

hogy a legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek 

alkotó munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több lehetőség 

segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, teremtő műhelymunkájukat. 
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7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

7.3. Témakörök  

7.3.1. Mesterség-bemutató, vásár 20óra 
Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 

Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb országos 

rendezvénye 

Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

NESZ közös szervezése 

Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 

Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 

Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

7.3.2. Szakmai előmenetel 16 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek adódnak, mit 

érhet el tehetséggel, szorgalommal. 

Elismerések, kitüntetések: 

Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 

Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

7.3.3. Zsűriztetés 16 óra 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége van a 

népi iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 
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Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 év 

folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az alkotó, kérheti a 

Népi Iparművész címet. 

7.3.4. Szakmai fórumok 15 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma fennmaradásában, 

gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell pályázatokon részt venni, pályázatot 

írni. 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara 

Pályázatok, Konferenciák 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 

Vásárok 

Kiállítások 

Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x   
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján  x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6. projekt   x  

1.7. házi feladat 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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8. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy 51,5 óra 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma 

kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely 

biztonságos működtetésére. 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

8.3. Témakörök  

8.3.1. Népi kézműves marketing alapjai  26 óra 

Termék, termékpolitika - piackutatás, vásárok, ajándéktárgyak, termékkatalógus, 

névjegy, üzlet, nyitott műhely, műhelygaléria kialakítása  

Árpolitika, árképzés 

Értékesítési politika, lehetséges értékesítési formák 

Kommunikáció - reklám - logó, cégér, csomagolás, honlap készítés 

8.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek 25,5 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formái, a vállalkozások létrehozásának, 

működtetésének gazdasági, jogi szabályai  

Pénzügyi, finanszírozási terv 

Stratégiai elemzés, célkitűzés 

Üzleti tervezés 

A vállalkozás kockázatai  

Pénzügyi, finanszírozási terv készítése 

Költségszámítás 

A vállalkozások adózása 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, műhelygalériák, vásárok. 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
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pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

3. Képi információk körében     

3.1. Képes illusztrációk mesterség-bemutatókról  x x  

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 

promóciós anyagairól, honlapok 
 x x  

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x Vetített képek, elbeszélések 

1.7. házi feladat x   írásbeli feladat, házi dolgozat 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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tantárgyai, témakörei 
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A 10687-12 azonosító számú, Fazekasság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10687-12 Fazekasság 
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FELADATOK 

Berendezi a műhelyét, beszerzi az eszközöket, 

kéziszerszámokat, alapanyagokat 
x x x  x 

Folyamatosan bővíti szakmai, művészeti, néprajzi 

ismereteit 
x  x x x 

Figyelemmel kíséri a szakmai irodalom megjelenését, 

szakmai eseményeket 
x x  x x 

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt készít x  x x x 

Az alapanyagokat és az eszközöket kiválasztja és 

előkészíti 
x x x x x 

Tervdokumentációt készít, archiválja a tervet, az 

alapanyagok megjelölését 
 x x x x 

Kiválasztja és előkészíti az alapanyagokat, eszközöket x x   x 

Cserépedényt készít x x  x x 

Az elkészült nyers agyagedényt a technológiai folyamat 

további lépéseihez előkészíti 
x x    

Nyers retusálást végez, fülez, földfestékkel bevon 

(engóboz), díszít – a terv alapján 
x x x x x 

A kész agyagedényt megszárítja, majd kiégeti x    x 

Az egyszer égetett agyagedényt szükség esetén mázzal 

díszíti, mázazza, majd másodszor is kiégeti 
x x x x x 

Minőségi ellenőrzést végez x  x  x 

Csomagolja, értékesíti a készterméket x     

Törekszik minőségi munkavégzésre x     
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Betartja a munkavédelmi előírásokat x x    

A szakmai és néprajzi hagyományok ismeretével, azok 

szabályait betartva alkot 
x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A fazekasság kialakulásának története, fejlődése    x  

Az európai és hazai fazekas technikák alkalmazása és 

fejlődése a különböző történelmi korszakokban napjainkig 
   x  

A Kárpát-medence nagy tájegységeire és főbb fazekas 

központjaira jellemző fazekas technikák alapvető stílus- és 

formajegyeinek kialakulása, fejlődése a történelem során 

napjainkig 

   x  

A népi kézműves fazekasság elméleti alapjainak teljes 

körű ismerete, alkalmazása, különös tekintettel a 

tájegységekre jellemző motívumokra és technikákra 

x  x x x 

A népi kézműves fazekasság eszközeinek története és 

használata 
x   x x 

A munkahely, eszközök, gépek előkészítése, 

karbantartása, pontos beállításuk, az üzembiztonság 

betartása 

x     

A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok x x   x 

A balesetmentes munkavégzés biztosítása x x   x 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítés alapjai, 

egyezményes jelei és pontos használatuk 
     

Az elkészítendő tárgyak pontos méretezésű 

műhelyrajzainak elkészítése 
  x   

Az alkalmazott motívumok megrajzolása, műhelyrajzának 

megszerkesztése 
x  x x  

A tervek, műhelyrajzok megértése és értelmezése   x   

A forma és funkció összhangjának megjelenítése az 

elkészítendő tárgyakban 
x  x x x 

A fazekas munkák készítése során használatos 

nyersanyagok, azok csoportosítása és főbb tulajdonságai 
 x    

A fazekas munkák elkészítéséhez leggyakrabban használt 

alapanyagok kiválasztásának és felhasználásának 

szempontjai 

 x   x 

A fazekassághoz felhasznált nyersanyagok  x   x 
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tulajdonságainak módosítása, javítása, esetleges színezése 

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és 

kémiai folyamatok 
 x   x 

A termékkészítéshez szükséges agyagmennyiség 

kiszámítása 
 x   x 

A technológiai folyamatok előkészítése x x x  x 

Az elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és 

azok sorrendjének meghatározása 
x     

Az alkalmazandó technikák megállapítása, kiviteli mód 

meghatározása 
x     

A népi kézműves fazekasság szabályszerű gyakorlati 

folyamata 
x  x x x 

A népi kézműves fazekasság eszközeinek, technikájának 

szabályszerű alkalmazása 
x    x 

A fazekaskorong használata x    x 

A népi kézműves fazekas munkák szárítása, az első égetés 

előtti díszítése és nyers égetése (zsengélése), tisztítása 

(retusálás) 

x x x x x 

A népi kézműves fazekasság díszítőtechnikáinak 

alkalmazása fazekas munkákon 
x x x x x 

A népi kézműves fazekas munkák mázazása, második 

(mázas) égetés előtti díszítése 
x x x x x 

A népi kézműves fazekas munkák második (mázas) 

égetése 
x x  x x 

A befejező munkálatok elvégzés x   x x 

A népi kézműves fazekas munkák javíthatósága, szükség 

esetén a javítás elvégzése 
x x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Látványrajz készítése   x x  

Műhely-, kivitelezési rajz készítése   x x  

Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése x  x x  

Szabadkézi rajzolás x  x x  

Szakmai eszközök és berendezések használata x  x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség    x  

Állóképesség x   x  
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Fejlődőképesség, önfejlesztés x  x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság  x  x x 

Kompromisszumkészség  x    

Rugalmasság  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x  x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x  x  x 

 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1170 

9. Fazekas szakmai ismeretek 180 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a technológiai folyamatok elméleti 

ismerete azok fogásainak alkalmazási lehetőségei és alapszintű elsajátítása. A 

munkafolyamatok műveletekre való bontásának képessége. A korongozás eszközeinek 

ismerete, valamint az alapvető fogások a korongozásban. Az alapvető díszítési technikák 

ismerete és helyén való alkalmazása, és annak módja. Az égetési és mázazási folyamtok 

elméletének elsajátítása.  

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, rajz 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. A fazekasság technológiájának alapjai  8 óra 

A fazekasság kialakulásának okai, történetének, technikai, technológiai változásának 

okai.  

Az európai és a Kárpát-medencei fazekasság technológiai és stílusbeli változásának 

áttekintése, megismerése és módosulásainak története. 

 

9.3.2. A fazekasság eszközei 8 óra 

A népi fazekasság alapvető eszközeinek története, megismerése és azok szabályszerű 

használata, a szakszerűség alapelveinek ismerete. A különböző fajtájú fazekaskorongok 

használatának szabályai. 

 

9.3.3. A fazekaskorong fajtái, használatának alapjai 4 óra 

A fazekaskorong fejlődésének lépései, azok használata európai viszonylatban. A 

fazekaskorong fajtáji, azok használata, előnyei, hátrányai. 

 

9.3.4. A korongozás fogásainak elméleti alapjai 50 óra 

A népi fazekasság eszközeinek és technikájának szabályszerű használata, a szakszerűség 

elveinek ismerete. A népi fazekasság alapanyagainak ismerete, kiválasztása, előkészítése. 

Az agyag középre fogása a korongon. Az edényfal felhúzása, vékonyítása. Az 

agyagedény elkészítésének alapvető fogásai. Az edény levétele a korongról. 

 

9.3.5. A fazekas termékek retusálása, szárítása, díszítésének alapjai  45 óra 

Az egyes munkafázisok sorrendjének meghatározása, a munkafolyamatok műveletekre 

bontása. Az elkészült edény nyers retusálása, tisztítása, esztergálása, szivacsolása. Az 
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edények biztonságos szikkasztása, szárítása.  

Az alapvető díszítési technikák ismerete és alkalmazásának módja. 

 

9.3.6. A fazekas termékek mázas díszítése, a mázazás technológiája 34 óra 

A népi fazekasság hagyományainak ismeretében az egyszer égetett agyagedényeket 

szükség esetén mázzal díszíti ismerve azok hagyományait, és alkalmazásának 

lehetőségeit, technológiáját. A mázazás menetének munkafázisai, technológiája. A mázak 

tulajdonságainak ismerete. 

 

9.3.7. A fazekas termékek első és mázas égetése 20óra 

Az égetés fajtái, az égetéshez szükséges eszközök, alapanyagok ismerete. Az első, vagy 

cserépre égetés (zsengélés) elemeinek ismerete, folyamata, kémiai és fizikai 

tulajdonságai. Az agyagedény tulajdonságainak változása az első égetés során. A 

zsengélés és a mázas égetés közötti jelentős különbségek ismerete. A mázas égetés 

elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása. 

 

9.3.8. A fazekas termékek befejező munkálatainak elmélete 11 óra 

A fazekas edények elkészítésének, a technológiai folyamatának értékelése. Az égetés 

utáni minőség-ellenőrzés Az égetési hibák javítási lehetőségei, azok alapvető ismeretei. 

Az kész edények raktározása, csomagolása, szállítása 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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k
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   
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1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók/tárgyak  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.2. 
Eredeti tárgyakról készült fotók/eredeti 

tárgyak, azok másolatai 
 x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói/tárgyak  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.4. 
Kiállításokon készült 

fotók/kiállítások/tapintható tárlatok 
 x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-szám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek, tárgyak 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 
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9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

10. Fazekas anyagismeret  108 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a technológiai folyamatok elméleti 

ismerete, azok fogásainak alkalmazási lehetőségei és alapszintű elsajátítása. A népi 

fazekasságban használatos legfontosabb alapanyagok ismerete, azok fajtái, tulajdonságai. 

Szükség esetén a tulajdonságaik módosításának lehetőségei és módjai. Az alapanyagok 

beszerzési lehetőségei, előkészítésük menete. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, földrajz 

 

10.3. Témakörök 

 

10.3.1. A fazekasság nyersanyagai 36 óra 

A fazekasság kialakulásának földrajzi okai, alapanyagok lelőhelyei, azok kialakulásának 

miértje, menete. A Kárpát-medence területén található agyag és egyéb alapanyagok 

lelőhelyei. Az agyagbányák fajtái, az agyag kitermelésének módjai. Az egyéb 

alapanyagok – engóbok, mázak, oxidok – keletkezése, kitermelése. Az alapanyagok 

használati lehetőségei 

 

10.3.2. A nyersanyagok csoportosítása és tulajdonságaik 36 óra 

A népi fazekasság alapvető nyersanyagainak csoportosítása. 

Az agyag lelőhely és szennyeződés szerinti csoportosítása, tulajdonságaik. Az engóbok, 

a mázak, azok tulajdonságaik. A színező anyagok csoportosítása, a fém-oxidok. 

 

10.3.3. A nyersanyagok színezése, tulajdonságainak módosítása, javítása 36 óra 

A természetes és mesterséges színező anyagok. Az agyag tulajdonságainak módosítási 

lehetőségei, az agyaghoz keverhető anyagok. A mázak tulajdonságai, azok 

viszkozitásának, tapadásának, olvadáspontjának változtathatósága.  

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Szaktanterem, műhely, könyvtár 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók/tárgyak  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.2. 
Eredeti tárgyakról készült fotók/eredeti 

tárgyak, azok másolatai 
 x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói/tárgyak  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 
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3.4. 
Kiállításokon készült 

fotók/kiállítások/tapintható tárlatok 
 x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek, tárgyak 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

11. Fazekas rajz gyakorlat 180 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság elméleti alapjainak megismerése, a forma és motívumkincs 

megismerése, azok alkalmazása az edénykészítés folyamatában. A népi fazekasságban 

használatos legfontosabb formák és motívumkincs ismerete. A kivitelezési- és műhelyrajz 

készítésének az alapjai, egyezményes jelek ismerete és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy 

méretének megtervezése és megrajzolása, műhelyrajz készítés. A Kárpát-medencében 

használatos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazása az elkészült tárgyakon. A motívumok 

világának és a népi fazekasság szimbolikájának ismerete, helyén való alkalmazása. A 

díszítőmotívumok megrajzolása a technikák ismeretében. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz, néprajz 
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11.3. Témakörök 

 

11.3.1. Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 18 óra 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 

és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 

 

11.3.2. Műhelyrajz készítése 18 óra 

A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajz készítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

11.3.3. Motívumok megrajzolása 66 óra 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés 

11.3.4. Díszítőtechnikák 78 óra 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód.  

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár. 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg feladattal vezetett  x   
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feldolgozása 

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók/tárgyak  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.2. 
Eredeti tárgyakról készült fotók/eredeti 

tárgyak, azok másolatai 
 x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.3. Mai modern használati tárgyak fotói/tárgyak  x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

3.4. 
Kiállításokon készült 

fotók/kiállítások/tapintható tárlatok 
 x  

Fotóalbumok, 

szakmai könyvek, 

internetes oldalak 

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   
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1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek, tárgyak  

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

12. Fazekas néprajz 242 óra 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság kialakulásának okai, történetének, technikai változásainak megismerése. 

A Kárpát-medence nagy tájegységeinek jellemző stílusjegyeinek és formakincsének 

megismerése, technológiai áttekintés.  A Kárpát-medencében használatos díszítőtechnikák 

ismerete és alkalmazása az elkészült tárgyakon. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, földrajz, néprajz 

 

12.3. Témakörök 

 

12.3.1. A fazekasság kialakulásának története 18 óra 

A fazekasság létrejöttének történelmi, földrajzi és társadalmi okai, lehetőségei. 

 

12.3.2. A Kárpát-medence fazekas technikáinak alkalmazása és fejlődése a 

különböző történeti korokban 18 óra 

A fazekasság technológiai és stílusbeli változásainak áttekintése, megismerése és 

módosulása a történelem során. A fazekasság fejlődése a Kárpát-medencében az őskortól 

napjainkig. 

 

12.3.3. A Dunántúl nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 50 óra 

A dunántúli fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja a dunántúli edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

12.3.4. A Felvidék nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 
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technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 52 óra 

A felvidéki fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja a felvidéki edényeken, 

azok jellemző forma és motívumkincsei. 

 

12.3.5. Az Alföld nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 52 óra 

Az alföldi fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése. A forma és a funkció összhangja az alföldi edényeken, azok 

jellemző forma és motívumkincsei. 

 

12.3.6. Erdély nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző fazekas 

technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése napjainkig 52 óra 

Az erdélyi fazekas központok kialakulásának történelmi és földrajzi okai. Néprajzi 

szempontok szerinti elemzése.  

A forma és a funkció összhangja az erdélyi edényeken, azok jellemző forma és 

motívumkincsei. 

 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, műhely, könyvtár, múzeum, helytörténeti- és magángyűjtemények 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység  

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   
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1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x   

1.4 Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Képi információk körében     

3.1. Tárgyakról készült fotók/tárgyak  x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.2. 
Eredeti tárgyakról készült fotók/eredeti 

tárgyak, azok másolatai 
 x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.3. 
Mai modern használati tárgyak 

fotói/tárgyak 
 x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

3.4. 
Kiállításokon készült 

fotók/kiállítások/tapintható tárlatok 
 x  

Fotóalbumok, szakmai 

könyvek, internetes 

oldalak 

 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. elbeszélés  x   

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   
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1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  Képek, filmek, tárgyak 

1.7. házi feladat x   Írásbeli feladat, gyűjtés 

 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

13. Fazekas szakmai gyakorlat 1689 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi fazekasság gyakorlati alapjainak megismerése, a forma és motívumkincs 

megismerése, azok alkalmazása az edénykészítés folyamatában. A népi kézműves 

fazekasság alapanyagainak és technológiájának, a fizikai és kémiai folyamtok alapvető 

megismerése, a fazekaskorong és az egyéb eszközök szabályszerű használata. A forma és 

a funkció alapvető elvének ismerete és figyelembe vétele. A népi fazekasságban 

használatos legfontosabb formák és motívumkincs ismerete. A népi fazekasság 

edénykészítési munkafolyamatának sorrendi meghatározása, alkalmazása. A népi 

fazekasság díszítő technikáinak alkalmazása a fazekas munkákon, mázazása, zsengélő és 

mázas égetése. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, földrajz, néprajz, fizika, kémia 

 

13.3. Témakörök 

13.3.1. A magyar népi fazekasság edénykészítésének gyakorlati kérdései 

 72 óra 

A fazekas munkák elkészítése során használatos alapanyagok tulajdonságai, felhasználási 

területük, szempontjaik. Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai 

folyamatok ismerete, a nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. 

A forma és nyersanyag, a forma és funkció összefüggéseinek felismerése és alkalmazása. 

13.3.2. Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata   

 144 óra 

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata.  
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A fazekaskorong működésének elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos 

munkavégzés. 

 

13.3.3. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  

 270 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

13.3.4. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – felhúzó munka  

306 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence korsós 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

13.3.5. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – kiegészítő munkák  

264 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A megkorongozott agyagedény retusálása, fülezése, földfestékkel való 

festése, egyéb díszítési lehetőségeinek ismerete és alkalmazása. 

 

13.3.6. A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – mesterfogások    

192 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A mesterség bravúros edényeinek elkészítési technológiáinak ismerete 

(miskakancsó, csali kancsó stb. 

13.3.7. Az edények engóbozása és mázazása 255 óra 

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 
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13.3.8. Az égetés 186 óra 

A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers 

égetése – zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, 

technológiai menete. Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A 

munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely, gyakorlati műhely 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x    

2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x    

3. Gyakorlati munkavégzés körében     

3.1. Műveletek gyakorlása x   fazekaskorongok 

3.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  fazekaskorongok 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés  x  
Képek, filmek, helyszíni 

bemutatás 

1.4. házi feladat x   gyakorlás 

 

 

13.6. 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 

 

Négy évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. 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. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10687-12 Fazekasság 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák 

gyakorlat  

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai  

Műhelyrajz készítése Témakör 

Motívumok megrajzolása 

Díszítőtechnikák 

Fazekas szakmai gyakorlat 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a 

korong használata 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – 

terítőmunka 

Az edények engóbozása és mázazása 

Az égetés 

 

Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

10687-12 Fazekasság szakmai követelménymodul 

 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 
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A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 

és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 

 

Műhelyrajz készítése 

A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajzkészítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

Motívumok megrajzolása 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

Díszítőtechnikák 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód. 

 

Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata  

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 

 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

Az edények engóbozása és mázazása  
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A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

Az égetés 

A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers 

égetése – zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, 

technológiai menete. Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A 

munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása. 

 

Az 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

10687-12 Fazekasság szakmai követelménymodul 

 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 

és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 

 

Műhelyrajz készítése 

A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajzkészítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

Motívumok megrajzolása 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

 

Díszítőtechnikák 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 
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elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód. 

 

Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata  

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 

 

A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

Az edények engóbozása és mázazása  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

Az égetés 

A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers 

égetése – zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, 

technológiai menete. Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A 

munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása. 

 

 

Az 3/11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 
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10687-12 Fazekasság szakmai követelménymodul 

 

Fazekas szakmai rajz, díszítőtechnikák gyakorlat tantárgy 

Témakörök 

 

Kivitelezési és műhelyrajz készítés alapjai 

A kivitelezési- és műhelyrajz készítésének elméleti alapjai, egyezményes jelek ismerete 

és alkalmazása. Az elkészítendő tárgy méretének megtervezése, méreteinek megadása, a 

műhelyrajz értelmezése. 

 

Műhelyrajz készítése 

A műhelyrajz megrajzolása az előzetes tervek és méretek alapján. A műhelyrajz készítés 

gyakorlati menete, elemzése. Nézeti rajzkészítés. Műhelyrajz szerkesztés. 

 

Motívumok megrajzolása 

A népi kézműves fazekasság díszítőmotívumainak ismerete és azok alkalmazása. 

Alapvető motívumok ismerete, jelentésük. Motívumrajzolás síkban és térben. Ceruza és 

ecsetkezelés. 

 

Díszítőtechnikák 

A magyar hagyományos díszítőtechnikák ismerete és alkalmazásának módja. Az 

elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének alkalmazása. A 

Kárpát-medence tájegységeinek jellemző motívumai, technikái. Engóbos és mázas 

díszítmények a fazekas munkákon. Az edény felületének megváltoztatása, mint díszítési 

mód. 

 

Fazekas szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Az edénykészítés előkészítési folyamatai, a korong használata  

Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok ismerete, a 

nyersanyagok tulajdonságainak megváltoztatásának lehetőségei. A népi fazekassághoz 

használatos eszközök ismerete, szakszerű használata. A fazekaskorong működésének 

elvei, azok rendeltetésszerű használata, biztonságos munkavégzés. 
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A korongolás fogásainak gyakorlati alapjai – terítőmunka  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence tálas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. 

 

Az edények engóbozása és mázazása  

A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete, alkalmazása. A forma és funkció 

összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpát-medence fazekas 

központjainak jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének menetének ismerete, 

alkalmazása. A díszítőtechnikák ismerete, alkalmazása. Az edények első égetés – 

zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák alkalmazása. 

 

Az égetés 

A népi kézműves fazekasság munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése, és nyers 

égetése – zsengélése – és mázas égetése. Az égetés fizikai és kémiai tulajdonsága, 

technológiai menete. Az égetés fajtái, az égetőkemencék fajtái, működési elvük. A 

munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása. 

5.70. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

34 215 01 

NÉPI KÉZMŰVES  

(SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKMAIRÁNY) 

szakképesítés  

szakiskolában történő oktatásához  

hallássérültek (sh) számára 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 
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valamint 

– 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 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01  

A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 

105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

III. 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 4. Művészet, közművelődés, 

kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

 

XXXIV. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

 

A hallássérült tanulók 

 

7. A hallássérülés fogalma 

 

A hallássérülés a különböző mértékű és jellegű halláscsökkenés gyűjtőfogalmaként 

használatos. A hallószerv organikus illetve funkcionális elváltozását jelenti, mely állapot 

valamely betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség következménye. 

A hallássérülés fogalma két fő részre, a nagyothallásra és a siketségre, illetve a köztük húzódó 

átmeneti sávra, a hallásmaradványos állapotra osztható.  

Az emberi fül meghatározott magasságú és hangerejű levegőrezgéseket képes hangként 

felfogni. Az ún. hallásküszöb azoknak a hangoknak az érzékelését jelenti, amelyeket még éppen 

meghallunk. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik. Ennek regisztrálása 

audiogrammal történik. Két szempontból jellemezhető a hallás: a még éppen meghallott 

hangerő és a meghallott hangmagasság vonatkozásában.  

Ép hallású az, akinek hallási ingerküszöbe megfelel a teljesen ép hallású fiatal (átlag 18-20 

éves) egyének ingerküszöbe 0 dB-lel jelzett átlagértékeinek. Ez a hallás kiterjed a hallható 
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hangok teljes tartományára, vagyis a 20 és a 20 000 frekvenciájú hangok területére. Műszeres 

hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, audiométerrel. A vizsgálat során megkeresik 

minden frekvencián (125Hz-8000Hz) azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet éppen 

meghall a páciens. A hallásvizsgálat eredményét az audiogramon rögzítik.  

A 0 dB-től - pozitív számok felé - eltérő legkisebb értéket orvosi szempontból már 

halláscsökkenésként értékelik. Ha az ember hallószerve valamilyen betegség, kórfolyamat 

következtében annyira károsodik, hogy korlátozottan lesz képes a hangingerek felvételére, 

hallási fogyatékosság alakul ki.  

Míg a hallássérülés orvosi értelemben egy tág fogalom, szűkebb terjedelmű gyógypedagógiai-

pedagógiai fogalomként értelmezve egy olyan hallási rendellenesség, ahol a sérülés időpontja, 

mértéke, minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása, zavartalan fejlődése 

vagy folytatása lehetetlen, és a sérült egyén gyógypedagógiai (re)habilitációra szorul.  

A fentiek értelmében tehát eltér egymástól a hallássérülések orvosi és pedagógiai 

kategorizálása. Az orvosi jellegű csoportosítás esetén csupán a mennyiségi szempontok 

elsődleges figyelembevételével sorolja csoportba a hallássérülteket.   

 

2.  A hallássérültek csoportosítása 

2.1.  A hallásveszteség foka, mértéke, típusa szerinti felosztás: 

 Nagyothallók, akiknek a hallásvesztesége 20-90 dB a beszédfrekvenciában. 

 Siketség határán lévő nagyothallók, akiknek 90-110 dB a hallásvesztesége a 

beszédfrekvenciákon. 

 Siketek, akiknél 110 dB a hallásveszteség a beszédfrekvenciákon  

A korai életkorban megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a személyi 

adottságok függvénye (értelem, beszéd, tanulékonyság, stb.), hogy a gyermekre, fiatalra a 

nagyothalló vagy a siket típusú fejlődésmenet jellemző. 

 

2.2.  A hallásveszteség fellépésének időpontja szempontjából történő felosztás 

 Prelinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 Posztlinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása utáni időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 

2.3.  A csoportosítás történhet a hallásküszöb, a beszéd-, nyelv megértés nehézségei és 

speciális fejlesztési szükségletek szerint: 

- Enyhe fokú nagyothallás (30-45 dB a hallásküszöb) 

- Közepes fokú nagyothallás (46-65 dB a hallásküszöb) 

- Súlyos fokú nagyothallás (66-90 dB a hallásküszöb) 

- Átmenet a nagyothallás és a siketség között (91-110 dB a hallásküszöb) 
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- Siketség (110 dB felett) 

 

15. A hallássérülés okai 

A hallási fogyatékosság okai lehetnek örökletesek és szerzettek. 

A halláscsökkenés rendkívül összetett kórkép, a nagyothallás és siketség okai igen sokrétűek. 

Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatóak: 

 

3.1. Örökletes vagy genetikai hallási fogyatékosság 

Az örökletes hallássérülés, mint minden genetikus ártalom domináns és recesszív jellegű 

lehet. Általában kétoldali. Az örökletes eredetű hallásveszteségek lehetnek idegi, vezetéses 

vagy kevert típusúak, gyakran fordulnak elő közöttük progresszívek. Löwe (1992.) szerint 

az örökletes esetek egyharmadánál progrediáló halláskárosodásról van szó. 

 

3.2.Szerzett hallási fogyatékosság 

A szerzett hallási fogyatékosság esetében, az ártalmak három csoportját különböztetjük 

meg:  

 Prenatális - A prenatális sérülések vagy más néven intrauterin, méhen belüli károsodások, 

az intrauterin fejlődés során alakulnak ki, és kb. 20%-át alkotja a hallási fogyatékosságnak. A 

méhen belüli életben a magzatot igen sok károsodás érheti, például: a túlzott alkoholfogyasztás, 

a mértéktelen dohányzás és számos fertőző betegség ártalmai, gyógyszerártalmak. 

 Natális vagy perinatális- a szülés körüli időszakban, illetve a szülés alatt meghatározott 

kórokok, kóros állapotok okozhatnak károsodásokat a hallószerv területén. A koraszülött 

gyerekek között is gyakori a hallási, illetve halmozott fogyatékosság. Ennek oka az érfalak 

gyengesége és az ennek következményeként előforduló agyvérzés, vagy minimális 

oxigénhiányos állapot. 

 Posztnatális - a születés után sokféle kórok (mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai) vezethet 

halláskárosodáshoz, sokszor egymással kölcsönhatásban. A szülés utáni első években 

elszenvedett fertőző betegségek közül az agyvelő- és agyhártyagyulladás rendszerint 

súlyosabb, halmozott fogyatékossággal is járhat. A leggyakoribb betegség a középfülgyulladás. 

Bár az utóbbi években csökkenőben van a skarlát, diftéria, vörheny, kanyaró és más fertőző 

betegségek előfordulása, mégis számolni kell ennek veszélyével, mely hallóideg, középfül vagy 

belsőfül eredetű hallássérülést okozhat. 

Az utóbbi évtizedekben az antibiotikumok széleskörű elterjedésével nőtt a hallássérült 

gyermekek száma. Főleg a súlyos, gyulladásos betegségekre felírt erős antibiotikumok 

okozhatnak hallóideg károsodást. 

Mechanikai traumák, a hallószervre vagy a koponyára ható különböző erőbehatások a 

hallószerv sérüléséhez, halláscsökkenéshez vezethetnek. Ezek a sérülések különböző ütések, 

baleset, roncsolások következtében létrejött traumák, pl. a koponyát érő traumák a belső fül 

sérülését is okozhatják. 

Kémiai anyagoknak, bizonyos vegyszereknek, gyógyszereknek a belső fülre gyakorolt, 
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többnyire hosszabb ideig tartó mérgező, károsító hatásuk van.  

A hallássérülésnek tehát többféle oka lehet. Származhat a külső, a közép- és a belsőfül 

zavarából. 

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem 

vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé. Ezt vezetéses hallászavarnak nevezzük. A 

„mechanikus” hangátvitel zavara. A hallómező eltolódik, halkabban, de torzításmentesen hall 

az egyén. Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses hallászavarban szenvedők jól hallják 

a beszédet. A vezetéses hallássérülés igen nagy százalékban átmeneti jellegű, amit orvosi 

beavatkozással meg lehet szüntetni, vagy akár spontán gyógyul (így van ez például egy erősebb 

megfázás, vagy például a repülőn tapasztalható fülbedugulás esetében). Kisebb számban 

veleszületett – sokszor anatómiai elváltozás okozza a károsodást –, ilyen esetben szükséges 

lehet hallásjavító eszköz használata. Ha a belsőfülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, vagy 

az agyhoz vezető idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi eredetű. A 

hallásveszteség ebben az esetben mennyiségi és minőségi jellegű. A hangbenyomások 

halkabbak, torzabbak. E hallássérülések kb. 95%-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza 

a hallásproblémát (cochleáris hallássérülés). A fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben a 

hallóideg megbetegedése a hallászavar oka.  

Az idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja 

kellő mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt hangerő-torzításokat eredményez, ami még 

nehezebbé teszi a beszédértést, így számukra a hallókészülék viselése elengedhetetlen. 

Súlyosabb sérüléseknél azonban nem lehet hallókészülékkel sem elérni a beszédhalláshoz 

szükséges hallásszintet. Ilyen esetekben műtéti eljárással javítják a beszédhallást. 

 

16. A hallássérülés következményei 

A hallássérülés a legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását érinti.  

 

4.1.A hallás jelentősége 

 

- a hallás minden irányból közvetít (a hallás révén a személy az őt körülvevő teljes térrel 

kapcsolatban áll) 

- a hallás távolabbi eseményekről is közvetít (amit már a szemünkkel nem vagyunk képesek 

érzékelni, a fülünkkel még halljuk) 

- a hallás permanens ingerközvetítő (akaratlagosan nem kapcsolható ki) 

- az akusztikus benyomások, illetve a beszéd irányítják a vizuális észlelést („Nézd mi van ott!”) 

- az akusztikus ingerek érdeklődést kíváncsiságot váltanak ki 

- az akusztikus benyomás előkészít a bekövetkező eseményre (hallom, hogy csengetnek) 

- a hallás útján kialakult belső beszédnek magatartás szabályozó szerepe van 

- a hallás hangulatokat közvetít 

- a hallás alapján kialakuló beszéd a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás legfőbb eszköze. 

 

A felsoroltak alapján láthatjuk, hogy a halláscsökkenés esetén milyen negatívumok érhetik a 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1196 

gyermeket. 

Többek között: 

- A valóság mozaikszerű, szaggatott információkból áll össze, mert sokszor hiányoznak a 

lényegi összefüggések. Sokszor értelmetlen, kaotikus információkat kell elfogadnia a 

tanulónak. Ebből kifolyólag már nem keresi az összefüggéseket, okokat, egyszerűen elfogadja 

az inkoherens tényeket. 

- Hiányozhatnak a távolabbról érkező, figyelmet irányító információk. Ettől a világ 

unalmasabb, egysíkúbb lesz. Sokszor a lényeges információt nem kapja meg a tanuló, mivel a 

vizuális információk közötti értékrend másként alakul, mint halló társaiknál.  

- A figyelem önkényesen vándorol 

- A személyiség merevebbé válhat, nehezen vált egyik helyzetről a másikra, megszokott 

sémákat alkalmaz, sokszor inadekvát módon. 

- A személyiség kevésbé finoman differenciált, az érzelmi világ szegényesebb, fejletlenebb, az 

empátiás készség fejletlen. 

- A magatartást a vizuális benyomások irányítják, és csak kis mértékben befolyásolják a 

társadalmi konvenciók 

- Jellemző lehet a kapcsolatok beszűkülése. Ebből adódhat információhiány.  

- Gyakori mások szándékának félreértelmezése. 

- Téves ítélkezés 

- Agresszió 

- Önértékelési problémák. 

 

4.2. Beszédkommunikáció, a nyelv elsajátításának zavara 

 

4.2.1. Kiejtés 

Elsősorban azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, amelyeket a gyermek, 

fiatal nem jól hall. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érint a hibás 

ejtés és annál inkább kihat a beszédhangra is. Mivel a súlyos fokban hallássérült 

gyermeknél, fiatalnál nincs vagy gyenge a visszajelzés a hibás képzésről, nem is képes 

eredményesen kijavítani az artikulációs hibákat külső segítség (szurdopedagógus) nélkül. 

Leggyakrabban a sziszegők és a gy, ty, c, cs hangok a hibásan képzettek, de a 

magánhangzókban is előfordulhatnak cserék. A kiejtési hibák mellett a beszéd minőségét 

rontja a beszédprozódiai elemek hibája vagy hiánya. Jellemzője a monoton, kevésbé 

dallamos, hibásan hangsúlyozott, ritmustalan, lassú tempójú beszéd. Az artikulációs és a 

szupraszegmentális hibák hallókészülék alkalmazásával, valamint az egyéni 

szükségletekhez igazodó hallás-, beszédnevelési eljárásokkal eredményesen javíthatók. 

A súlyos hallássérültek beszédének jellemző vonásai lehetnek  

- Elmosódott, hasonló hangzású magánhangzók 

- Lelassult beszédtempó 

- Bizonytalan izomfeszültséggel képzett szavak 
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- Gyakran hibás vagy hiányzó sziszegő hangok 

- Helytelen levegővétel 

- Gyakori orrhangzósság 

- Feszített hangszalagréssel képzett hangok (fejhang) 

- Gyakori hangcserék a hasonló képzésű, a hasonló területeken képzett, hasonló hangzású 

és hasonló vizuális képet nyújtó hangok között 

- Ritmustalan, hangsúlytalan, dinamikátlan beszédtempó 

- Darabos, zavart ritmus 

 

A hibás ejtés gyakran vezet helyesírási hibákhoz. A gyermek, fiatal úgy írja le a szavakat, 

ahogyan ejti őket, vagyis gyakran hibásan. Ez a hiba az írás és az olvasás egyidejű 

alkalmazásával jól javítható, és a kiejtésre is pozitívan hat. 

 

4.2.2. A szókincs jellegzetességei hallássérülteknél 

Minél nagyobb a halláskárosodás mértéke, annál szűkebb mind az aktív, mind a passzív 

szókincs. A szókincset sok olvasással, társalgással bővíthetjük. A nyelvi és beszédfejlesztő 

munka minden iskolai foglalkozásnak kiemelt feladata, a társalgáshoz, manipulációhoz, 

beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztéssel, a szavak jelentésének állandó tisztázásával.  

A szókincs hiányosságai vezetnek a beszédértés zavaraihoz és az alacsonyabb olvasási 

szinthez. A szókincsbeli elmaradás minőségileg különbözhet a pedagógusok által tapasztalt 

korlátozott nyelvi kóddal beszélő gyermek, fiatal szókincsbeli hiányosságaitól. Mivel a 

hallássérült gyermek, fiatal beszédelsajátítása mesterséges tanulási folyamat eredménye, 

szókincséből egyszerű, hétköznapi fogalmak is hiányozhatnak, ugyanakkor magasabb 

szintű kifejezéseket ismerhetnek. A hallássérült gyermek, fiatal nehézségei elsősorban a 

szövegértés vonalán és kevésbé az olvasástechnika területén jelentkeznek. Az 

olvasástechnikai problémák általában a kezdeti szakaszt jellemzik, míg a szövegértési 

problémák gyakran fennmaradnak az iskoláztatás évei alatt. Ennek oka az, hogy habár a 

hallássérült gyermek, fiatal egyre több szót és kifejezést ismer meg, a szövegek nyelvi 

szintje folyamatosan emelkedik. A szövegértési problémákat a szűkebb szókincs, a 

szinonimák ismeretének hiánya, illetve a mondatok helytelen tagolása okozhatja. 

Minél többet társalog a gyermek, fiatal, minél többet olvas, annál erősebb ütemben fog 

gyarapodni a szókincse. 

Fontos szempont a hallássérültekkel való kommunikáció tekintetében, hogy mindig meg 

kell győződni róla, hogy a gyermek, fiatal, illetve a fiatal felnőtt hallássérült megértette-e 

azt, amit közölni szerettünk volna vele.  

Célszerű a rövid, pontos, egyszerű fogalmakkal megfogalmazott instrukciók adása, néhány 

kérdéssel a megértés ellenőrzése. 
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4.2.3.  A beszéd grammatikájának jellemzői hallássérülteknél 

A súlyos fokban halláskárosodott gyermekek, fiatalok beszédében gyakoriak a grammatikai 

hibák. Mivel a toldalékok általában hangsúlytalan és gyakran szóvégi helyzetben fordulnak 

elő, gyakori az elhagyásuk, felcserélésük. A grammatikai hibák száma elsősorban a 

szituációkhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított társalgásokkal és 

rendszeres olvasással csökkenthető. 

 

4.3.  A beszédértés jellemzői hallássérülteknél 

A nyelvi nehézségek nemcsak az aktív nyelvhasználatot, hanem a beszédértés területét is 

érinthetik. A hallássérült gyermekek, fiatalok a halláson kívül a szájról olvasást is 

felhasználják a beszédértés segítésére, ennek mértéke gyermekenként, fiatalonként változó.  

A szájról olvasás megkönnyítése azáltal lehetséges, ha a pedagógus minden fontosabb 

közlésnél a hallássérült gyermek, fiatal felé fordul. További segítséget jelent a természetes 

artikuláció, a normális beszédtempó. Téves hiedelem, hogy a hallássérült gyermek, fiatal 

könnyebben érti a beszédet, ha az nagyon tagolt, lassú, az artikuláció eltúlzott. Előnyös a 

szájról olvasás szempontjából az is, ha a pedagógus nem járkál beszéd közben. A szájról 

olvasást nehezítheti a pedagógus arcába hulló haj (férfiaknál bajusz és szakáll), a 

fényviszonyok, valamint az, ha a beszélő a száját véletlenül eltakarja. 

Előnyös, ha egyszerre csak egy ember beszél a hallássérülttel, természetes, jól 

hangsúlyozott, érthető beszédtempóban. Ha többen beszélgetnek, ne vágjanak egymás 

szavába, közlési szándékukat jelezzék.  

Fontos leszögeznünk, hogy a hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a 

beszédfunkciókra terjednek ki, és nem érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket. 

Amennyiben a hallásveszteség következményeit csökkentjük, akkor a hallásneveléssel, a 

hallókészülék alkalmazásával az elsődleges sérülést, a halláskárosodást, a hallásveszteség 

mértékét is csökkentjük. 

A hallássérültekkel való eljárások a személyiség egészének fejlesztésére irányulnak, ezen 

belül a nyelv, a beszéd fejlesztése eszköz és cél is egyben. A következő területek kapnak 

hangsúlyos szerepet: 

- szókincs  

- grammatika 

- szintaxis 

- kiejtés 

- beszédhallás. 

A nyelvfejlesztés megvalósulásának formái: 

- társalgások (cselekvéshez kötve vagy anélkül) 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1199 

- olvasmányok 

- írásbeli munkák. 

 

5.  A hallássérült gyermek, fiatal együttnevelése halló társaikkal 

 

5.1.  A szegregáció a sérültek és nem sérültek egymástól elkülönített oktatását jelenti. A 

szegregált, speciális iskolai oktatás igyekszik ideális feltételeket biztosítani (kis 

osztálylétszám, szakemberek megléte). Számos indoka lehet annak, hogy a gyermek, fiatal, 

speciális iskolában, szegregált szervezési formában tanul. 

 

5.2.  A másik forma az integráció (fogadás). Hazánkban legelterjedtebb az egyéni teljes 

integráció. A hallássérült gyermek, fiatal, a tanítás teljes idejét a többségi (halló) osztályban 

tölti. 

A sikeres integrációnak számos objektív feltétele van: a korai felismerés, a hallókészülékkel 

való ellátás, a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása. Korai hallás - és beszédfejlesztés, a támogató család, a tanterem 

kedvező akusztikai jellemzői, az adó-vevő készülék, indukciós hurok használata, az 

integrációt segítő gyógypedagógus közreműködése, igény esetén pedagógiai asszisztens és 

jelnyelvi tolmács segítsége. 

A hallássérült tanulókkal foglalkozó többségi pedagógusnak sokrétű feladatot kell 

megoldania egyidejűleg. Ismernie kell a sérülés sajátosságait, a habilitációs/rehabilitációs 

lehetőségeket. Tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermek, fiatal milyen egyéni 

képességekkel rendelkezik, mennyi információt képes megérteni a hallása révén, mekkora 

mértékben támaszkodik a szájról olvasási képre. Továbbá szükséges, hogy a pedagógus 

körülbelül tisztában legyen azzal, hogy a tanuló mekkora passzív szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy a további elsajátítandó tananyagot, milyen alapokra tudja építeni. Fontos, 

tudnia, hogy a diák szövegértése milyen szinten van, hiszen így tudja segíteni őt egy-egy 

főfogalom kiemelésével, szómagyarázatokkal a szövegértés területén.  

Mindezekhez nélkülözhetetlen az egyes nevelési helyzetekben az egyéni különbségek 

figyelembevétele és pedagógiai kezelése. Az egyéni különbségek a hallássérülés 

minőségétől, mértékétől és a tanuló mentális és személyi adottságától függ.  

a. Inklúzió mint optimalizált, kibõvített integráció is jelen van a mai oktatási 

rendszerünkben. Az inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerû átalakulását 

jelenti. Ebbe a folyamatba az összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. 

Nem zavaró elemként, hanem új kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális 

gondoskodás jár valamennyi tanulónak, legyen bármiben akadályozott vagy nem. 

Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több mint gyógypedagógia, és több, mint 

az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív oktatásban kiemelt szerepet kap 

a differenciált oktatás. 
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A hallássérült diákok számára fontos motiváló tényező, ha a halló társaik elfogadják őket, 

így a képzésben is sikeresebbé válnak. 

Számolnunk kell szubjektív feltételekkel is az integráció tekintetében: az intellektuális 

képességek, a pozitív személyiségjegyek, az érthető beszéd, a jó beszédmegértési szint, 

nyelvi tanulékonyság, szorgalom, terhelhetőség, családi háttér. 

 

6.  A hallássérültek által használt technikai eszközök és hallásjavító műtétek 

 

6.1.  A hallókészülék 

 

Ma már nem létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy teljesen korrigálni. 

Ez történhet hallókészülékkel - olyan súlyos esetekben pedig, amikor a hallókészülék nem 

biztosít megfelelő erősítést -, műtéti eljárással biztosítható a hallás élménye. A modern 

hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr hangerősítő készülék. A 

levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon felfogja, és elektromos 

rezgésekké alakítja, felerősíti, majd visszaalakítja hanghullámokká. A hallókészülékkel 

történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához 

legmegfelelőbb erősítést - azaz, hogy a hallókészülékkel erősített fülön mért eredmények 

illeszkedjenek az optimális beszédmezőbe. A hallás javítására kifejlesztett készülékek 

szinte minden igényt ki tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül 

mögé helyezhető változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig 

hozzáférhetőek. A hallókészülék felerősített hangját a fül mögé helyezhető készülékek 

esetében a fülbe egyéni lenyomat alapján elkészített fülilleszték juttatja be. A hallókészülék 

a gyermek, fiatal egyéni igényeihez, hallásállapotához igazodik. Felírását, ellenőrzését 

szakember végzi. A hallókészülékek egész napos viselésre készültek. 

A hallássérülteket oktató pedagógusnak fontos tudnia, hogy a hallókészülék 

elengedhetetlen eszköze a gyermek hatékony ismeretanyag elsajátításának. 

Kisgyermekeknél a hallókészüléke ellenőrzését, az elemek megfelelő töltöttségét a 

pedagógus ellenőrzi. Idősebb diákok képesek önmaguk elvégezni mindezt, de a biztonság 

kedvéért az őket oktató pedagógus feladata a szúrópróba szerű ellenőrzés, hogy a 

készülékek megfelelő állapotban vannak-e.   

A hallássérült diákokat integráltan oktató pedagógus jó ha tisztában van azzal, hogy a 

rosszul beállított segédeszköz fejfájáshoz és egyéb fizikai tünetekhez vezethet, illetve 

átmeneti magatartás problémákat eredményezhet. A készülék beállítását szakemberek 

végzik nem a pedagógus kompetenciája. 

Fontos szerepe a tanárnak abban van, hogy motiválja a tanulókat arra, hogy mindig viseljék 

a segédeszközt, hiszen hallásuk csak azzal optimális. 

 

6.2.  Az adó-vevő készülék jól segíti a hallássérült tanuló oktatását azáltal, hogy csak a 

hasznos jeleket erősíti fel, a háttérzajokat nem. Előnye, hogy a távolabbról jövő beszédet is 

erősíti. Egy adó és egy vevő részből áll, az adó részhez mikrofon csatlakozik, melyet 

általában a beszélő visel. 
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6.3.1.  A Cohleáris implantátum „A cochleáris implantáció (CI) egy hallásjavító műtéti 

eljárás. Ennek során a csiga (cochlea) szőrsejtjeinek működését pótolják egy beültetett 

elektródával. A műtét előtt a gyermek alapos orvosi, gyógypedagógiai vizsgálaton esik át, 

ezek ismeretében döntenek a szülők a szakemberek támogató véleménye mellett a 

műtétről.” (dr. Perlusz Andrea) 

A cochleáris implantátum több elemből áll. Ezek egy részét a hallássérültek koponyájába 

operálják - közvetlenül a fejbőr alá ill. a belső fülbe vezetik -, más részeit pedig kívül, a 

testükön viselik. A külső elem részei: a hangokat felfogó mikrofon, a beszédprocesszor, 

valamint az adókészülék, ami a jeleket a beültetett belső elem felé továbbítja. Az adó és a 

vevő rész a fejbőrön keresztül mágnes segítségével kapcsolódnak. 

A cochleáris implantátum beépítésének legfontosabb feltétele, hogy a hallóideg - azaz a 

belső fültől az agykéreg felé vezető pálya - ép legyen. Amennyiben a műtét megtörténik 1 

hónappal később helyezik fel a készülék külső egységét. 

A cochlearis implantátumon kívül létezik még középfül implantátum és csontvezetéses 

implantátum is. 

A csontvezetéses implantátum a hangokat a csont segítségével a belső fülbe továbbítja 

egyenesen ezzel áthidalva a külső és középfület. Három részből áll titánimplantátum, 

beszédprocesszor, illesztési felület. Legjobb eredmény a vezetéses, illetve kevert típusú 

halláscsökkenésnél, vagy egyoldali idegi hallássérülésnél érhető el. 

Középfül implantátum enyhe, közepesen súlyos és súlyos idegi típusú halláskárosodás, 

illetve kevert halláskárosodás esetében jelenthet megoldást. 

 

6.3.2. Egyéb műtéti eljárások 

 

- timpanoplasztika 

A dobhártya és hallócsontok középfülgyulladás következtében fellépő károsodását 

rekonstruálják műtéti eljárások során. 

 

- stapedotomia 

A kengyelt érintő csontosodási folyamat következtében kialakuló helyzet. Mesterséges 

anyagok felhasználásával protéziseket, pisztonokat ültetnek be. Ezzel lehetővé téve, hogy a 

rezgések újra eljussanak a belső fülbe. 

 

6.4.   Indukciós hurok 

 

A hallókészüléket viselő tanulók számára komoly és mindennapos problémát jelent a 

hallókészülékük mikrofonján át beérkező hangok értelmezése és megértése. Külső zajok 

jelenlétében, visszhangos környezetben, vagy amikor távoli és esetenként torzult hangokat 

kellene a hallókészülék mikrofonján keresztül értelmezni, a megoldást az indukciós hurok 

jelenti. 

Az indukciós hurok a komplex akadálymentesítésben használatos elektronikus eszköz. A 
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helyes megnevezése hangfrekvenciás hurokerősítő-rendszer. Az indukciós hurkokat azzal 

a céllal fejlesztették ki, hogy a hallásukban sérült emberek számára hanginformációkat 

tegyenek érthetőbbé lehetővé téve számukra azok problémamentes befogadását és 

megértését.  

 

7.  A hallássérültek oktatásában használt kommunikációs módszerek lehetséges 

csatornái: 

 

- Vokális (hangi) - auditív csatorna: a hallásmaradvány aktivizálásának időpontja 

meghatározó, erre a lehetőségre épít a hallásnevelés. Ennek a csatornának a 

felhasználásával történik a hangos beszédben történő kifejezés és a beszéd 

megértésének kialakítása. Az enyhén hallássérült tanulók oktatásánál az auditív út 

érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nagyothallók esetében a beszédre épül a tanítás, 

kiegészítve szurdopedagógiai fejlesztéssel. 

- Az artikulációs-vizuális csatorna: vagyis a szájról olvasás és az azt kiegészítő hallás, 

illetve olvasás. Súlyosabb veszteségek esetén a szájról olvasás domináns információ 

felvételt biztosít, és a hallási benyomások töltik be a kiegészítő szerepet. 

- Manuális-vizuális kommunikációs csatorna, mely az ujj-abc, fonomimikai jeleket, 

illetve a jelnyelv használatát jelenti. Az ujj-abc jelei valamennyi beszédhangot 

megjelenítik egy-egy kézjellel. A jelnyelv szónyelv, a jelek szavaknak felelnek meg. A 

jelnyelv alkalmazása két úton lehetséges, vagy a hangos beszédnek alárendelt 

helyzetben, azt mintegy kísérve, kiegészítve, vagy mint önálló információs csatorna. 

Siket közösségekben az egymás közti fő nyelvi érintkezési forma. A jelnyelv előnye 

lehet súlyos hallássérülteknél, hogy a beszélő figyelmét kevésbé terheli, és így a siketek 

számára könnyebb kommunikációs lehetőséget kínál. Használata indokolt olyan 

esetben, amikor a hangos beszéd értelmezése kevésbé jó eredményt ígér. 

- Grafikus-vizuális kommunikációs csatorna, ami az írás és olvasás területeit foglalja 

magába. Feltétele a gazdag szókincs és a nyelv grammatikai szabályainak ismerete. 

Fontos szerephez juthat, ha a hallássérült beszéde nem eléggé érthető. 

- Vokális (artikulációs) – taktilis csatorna: a mások, vagy magunk által produkált 

beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. Például gége érintése. 

- Manuális- taltilis: súlyosabb fokú hallás, illetve egyidejűleg látássérült személyek 

alkalmazzák kommunikációjukban. Amikor egymás tenyerébe írják az információkat. 

 

8. Módszertani útmutatások 

A szakképzés eredményességében elsődleges szerepe van az ún. teamben való 

tevékenykedésnek, azaz a különböző képzettségű szakemberek összehangolt működésének. 

A team összetétele: 

- közismereti oktatásban résztvevő tanárok, 

- a szakmai, elméleti oktatást végző szakoktatók, 

- a gyógypedagógus tanárok (szurdopedagógus, logopédus), 
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- a pedagógiai munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek), 

- egyéb szakemberek (szakorvosok, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás), 

- szükség esetén jeltolmács bevonása a feladatmegértés elősegítéséhez, tanulói visszajelzéshez. 

 

Az oktatás során kiemelt jelentőségű a beszédértés megfelelő körülményeinek biztosítása.  

- A pedagógusnak, szakoktatónak minden körülmények között jó szájról olvasási képet 

kell biztosítania. Optimális feltételeket kell teremteni a beszédértés elősegítésére. 

- A tanár minden fontosabb közlésnél a hallássérült felé fordul természetes, jó szájról 

olvasási képet nyújtó artikulációval, közepes beszédtempóval és dallamosan, 

dinamikusan beszél. 

- A hallássérült gyermek, fiatal tanulását az átlagos gyermeknél, fiatalnál jobban segíti a 

vizuális szemléltetés. A tanár mimikája ezért legyen kifejező. Ő maga legyen empatikus 

személyiség, fejlett problémamegoldó képességű, optimista. Egyéntől és a 

halláskárosodástól függően hasznos lehet a jelnyelv egyes elemeinek ismerete. 

- Az elméleti tanórákon a hallássérült tanuló válassza meg úgy a helyét, hogy a lehető 

legjobban lásson. A tanterem legyen jól megvilágított. Film-, dia-, videó vetítések előtt 

a tanár ismertesse, hogy mit kell majd megfigyelni. Sötétben, hallókészülék viselése 

mellett nem érti a tanuló a magyarázatot. 

- A gyakorlati oktatás során is először ismertetni kell, hogy mi kerül cselekvő 

szemléltetésre, azaz mit kell pontosan megfigyelni. Csak a feladat ismeretében tud a 

tanuló az író – számítógépre, a kezeire, a munkavégzés technikájára koncentrálni. 

Lehajló testtartás, takart száj esetén az információ tört része jut csak el a diákhoz. 

Számítógépes gyakorlatkor a tanár a gép mögött, a diákkal szemben állva tud 

ismereteket közvetíteni. 

- A tanár, szakoktató természetes hanghordozással, nyugodt tempóban köznapi 

hangerővel és artikulációval beszéljen! Előadása érthetőségét természetes gesztusokkal, 

élénk mimikával, finom testbeszéddel fokozhatja. 

- Zajos hátterű, szűk frekvenciás vagy túl gyors beszéd rontja a beszédértés esélyeit. 

Munkatevékenység közben, korrekció előtt a tanár érintse meg a tanulót, állítsa le a 

tevékenységet, amikor feladatot jelöl ki vagy javítja a diák munkáját. 

- A tanulók vizuális gondolkodásmódja miatt az oktatás során nagy jelentőségű a 

sokoldalú szemléltetés. A szemléltetés során meg kell győződni a szakmai ismeretek, 

fogalmak tartalmi megalapozottságáról, és beépüléséről a kognitív rendszerbe. A 

feldolgozás, alkalmazás szintjein szóbeli, táblázatos, írásbeli, rajzos visszacsatolás 

kérése tájékoztatást nyújt a pedagógusnak. A tudásszint értékelésekor a szemléltető 

eszközök használata melletti tudás értékelése tekinthető reálisnak. 

- Mivel a hallássérült fiatalok nyelvi szerkezetbeli gondolkodása gyengébb, szókincsük 

mesterségesen alakult ki, a felzárkóztatásra biztosított többlet órákon a hosszabb, elvont 

tartalmú, nehezebben ejthető szavak, kifejezések elsajátítása külön is kapjon 

megerősítést. 
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- A megértés, bevésés ellenőrzését szómemória játékokkal, képekkel különböző 

szövegkörnyezetű előfordulások felismertetésével, önálló szövegbe helyezéssel 

célszerű gyakoroltatni. 

 

Kiscsoportos oktatási szervezeti formákban (pl. csoportbontásban) a hallássérült tanulók ne 

képezzenek külön csoportot. Mindig a hallók között dolgozzanak a tanulás-tanítás folyamán.  

Mindig legyen a csoportban segítője, akihez fordulhat 

 

Egyéb tanulásszervezési kérdések, gyakorlati teendők 

 

- A pedagógus, szakoktató jó szájról olvasási kép nyújtásával segítheti a beszédértést. 

- Az osztályteremben olyan ülőhelyet találjanak, ahonnan közelről láthatja és hallhatjaa 

tanárt! Ne kerüljön szembe az ablakkal!  

- A tanulónak biztosított forgószék is előnyös lehet. Célszerű az első padba, jobb vagy 

bal szélre ültetni a hallássérült diákot. 

- A megértést a vizuális oktatási módszerekre alapozott ismeretátadás segíti (képek, kép-

hang és írásalapú kommunikációs eszközök). 

- A tanítási órákon nélkülözhetetlen a közvetlen hallást segítő eszközök használata. 

- A hallássérültek integrált oktatását, elsősorban a beszédmegértést segíti elő a vezeték 

nélküli kommunikációs rendszer. A tanár-diák közvetlen kapcsolat URH adóvevő, 

illetve indukciós hurok alkalmazásával könnyíthető. 

- Nehezen kiejthető szakszavak artikulációs ejtésének kialakítását és automatizálását 

szurdopedagógus, logopédus támogatja. 

- Előtérbe kerülnek mind az oktatásban, mind a számonkérésben az írásbeli 

kommunikációs formák, melyek nyelvi megfogalmazása legyen egyszerű, lényegretörő. 

Hasznos a tanulóval közösen szerkesztett szakmai szakszótár, szakmai jelszótár 

segítsége. Az értékelés pozitív és ösztönző legyen. 

-  Mindig a hallók között dolgozzanak a hallássérült tanulók a tanulás-tanítás során. 

- A hallássérült gyermek, fiatal számára problémát jelenthet a hosszabb tanári előadás 

egyidejű követése és jegyzetelése. A probléma kiküszöbölésére javasoljuk, hogy 

készítsünk vázlatot a tanulónak, vagy más tanuló órai jegyzetét fénymásoljuk. 

Ügyeljünk, hogy a szakszavak ne kerüljenek hibásan megtanulásra! 

- Nem mindig egyszerű a hallássérült tanuló számára a témaváltás. A pedagógus segítheti 

a hallássérült megértését, ha órákon hangsúlyosabban jelzi ezt, illetve még egyszer 

összefoglalja a tematikus egységeket. Témaváltáskor az új téma kerüljön fel írásban a 

táblára, ezzel jelezve a következő tematikai egységet a hallássérült tanulónak. 

Könnyebbséget jelent, ha a hallássérült tanuló esetenként írásban is megkapja azokat a 

feladatokat, melyek utasítása sok elemből áll, s minden elem fontos információt hordoz. 

- Fontos a hallássérült tanulóval előzetesen megismertetni és elsajátíttatni a tananyag 

kulcsfogalmait. 
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- A jegyzetek készítésénél lehet kijelölni segítő diákot/társat, aki az órán segíti a 

hallássérült diákot annak érdekében, hogy a többi diákkal együtt tudjon haladni. Illetve 

lehet alkalmazni indigót, fénymásolást. 

- Hangsúlyozzuk az órák végén elhangzó információkat! 

- Folyamatos legyen az ellenőrzés és értékelés, a tanulási folyamat az egyéni 

szükséglethez igazodjon. 

- A hallássérült gyermek, fiatal fejlesztése pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárásokkal, megfelelő audiológiai ellátással és egyre modernebb hallókészülékek 

szakszerű használatával történhet. 

- Az eredményes nevelést, a szakmai képzés színvonalát az előbbieken túl az általános 

iskolai tanulmányok, az eddig elért fejlődés is meghatározza. 

- A hallássérült fiatalok oktatása során fokozott figyelmet kell fordítani látásuk 

védelmére. 

 

9. Hallássérültek pályaválasztásának lehetőségei 

 

A hallássérült tanulók pályaválasztásának szubjektív meghatározói lehetnek: 

- beszédszint 

- hallásfok 

- személyiség 

- készségek szintje.  

Az objektív meghatározó a szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség. A választás során 

háttérbe szorulnak azok a szakmák, melyek balesetveszélyesek, illetve amelyekben a 

beszédmegértés központi szerepet tölt be. Így a pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a szubjektív meghatározók fejlesztésére, hogy szakmák köre bővülhessen számukra.  

A munkavállalás szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be a hallássérült személy 

kiegyensúlyozottsága, a kapcsolatokra való nyitottsága, az érdeklődés foka, valamint a sérülés 

egészséges elfogadása, amely a halló emberekkel szembeni előítélet kialakulását akadályozza.  

Továbbá döntő szempont a pályaválasztásnál az iskolai tananyag elsajátításának szintje, hogyan 

fejlődnek képességei, készségei a tantárgyi tudás tükrében. 

 

10. A szakmai képzésen túl kiemelt speciális nevelési feladatok 

 

- Fontos feladat a szociális kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, az érintkezési 

formák pontos értelmezése, a megfelelő nyelvi formák elsajátítása a személyiség 

harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Elengedhetetlen az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszer pontos 

kiépítése, a kognitív funkciók szintjeinek állandó fejlesztése. 

- Fontos a vizuális percepció, az önkifejezés, önmegvalósítás, a valóság képi 

feldolgozásának bekapcsolása a tanítás-tanulás folyamatába a személyiség 

kibontakoztatása céljából. 
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- Mozgás, ritmus, a beszéd-ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában. 

- Szükséges a tehetség gondozása. 

- Fel kell készíteni a diákokat a felnőttek, a munka világába való beilleszkedésre. 
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XXXV. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv 

(közismereti 

rész) 

2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv (szakmai 

rész) 

1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

  

  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5 

 

 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2 

 

 

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése  

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

1  1  1    

Népi kézműves 

vállalkozásismeretek, 

marketing 

1  1  1  1  

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő 

szakmai ismeretek 
2  2  2  2  

Szőnyegszövő 

szakmai néprajz 
1,5  1  1    

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 
 10  11  11  11,5 

Szőnyegszövő 

szakmai rajz 

gyakorlat 

 2  2  2  2 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 
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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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

1500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18    

70 

    

105 

    

105 

    18  

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                4  

Munkahelyek kialakítása 4               4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
 2                2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2        2 

Munkakörnyezeti hatások 2        2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4        4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.              16   16  

Munkajogi alapismeretek             4    4  

Munkaviszony létesítése              4    4 

Álláskeresés              4    4 

Munkanélküliség              4    4 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.             64    64  

Nyelvtani rendszerezés 1.             10    10  

Nyelvtani rendszerezés 2.              10    10 

Nyelvi készségfejlesztés              24    24 

Munkavállalói szókincs              20    20 

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése 

Művészettörténet 36  36  36  32  140 

Egyetemes 

művészettörténet 
18  18  18  16  70 

Magyar művészettörténet 18  18  18  16  70 

Általános néprajz 36  36      72 

Tárgyi néprajz 12  12      24 

Folklór   8      8 
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Ünnepkörök, szokások 12  8      20 

Tájegységek néprajza 12  8      20 

Rajz gyakorlat  36  36  72  32 176 

Színtan  12  6  6   24 

Ornamentika  6  6  30  10 52 

Szakrajzi alapismeretek  12  12  18  12 54 

Térábrázolás   6  12  18  10 46 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
36  36  36    108 

Mesterségbemutató, vásár 12  12  12    36 

Szakmai előmenetel 8  8  8    24 

Zsűriztetés 8  8  8    24 

Szakmai fórumok 8  8  8    24 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

36  36  36  32  140 

Népi kézműves marketing 

alapjai 
36  36      72 

Népi kézműves 

vállalkozási alapismeretek 
    36  32  68 

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai 

ismeretek 
72  72  72  64  280 

Textiltörténet  12  12  12  10  46 

Szövőeszközök típusai 10  10  10  4  34 

A fonás története, 

fonószerkezetek 
9  9  9  9  36 

A felvetés története, 

felvetőszerkezetek 
9  9  9  9  36 

A szövés története, 

szövőszerkezetek 
14  14  14  16  58 

A textilipar nyersanyagai 12  12  12  12  48 

Fonalfestés 6  6  6  4  22 

Szőnyegszövő szakmai 

néprajz 
54  36  36    126 

Tájegységek 

gyapjúszövés kultúrája, 
27  18  18    63 
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szőnyegei 

Korok és szőnyegek 27  18  

 

18    63 

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 
 360  396  396  368 1520 

Felvetés   72  36  36  36 180 

Egyszerű csíkritmusok 

szövése 
 216  180  180  188 764 

Székely festékesek, 

kilimek szövéstechnikái  
 36  144  144  108 432 

Befejező műveletek  36  36  36  36 144 

Szőnyegszövő szakmai 

rajz gyakorlat 
 72  72  72  64 280 

Kötéstan  9  9  9  9 36 

Csíkritmusok, folyamatos 

és zárt kompozíciók 
 9  9  9  9 36 

Festékes szőnyegek 

kompozíciói, motívumai 
 18  18  18  18 72 

Mintagyűjtemény, 

tervdokumentáció 

készítése, archiválás 

 36  36  36  28 136 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 252 504 216 540 208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 964 /29,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2256/70,1 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11500-12 

Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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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 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      x 
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munkahelyeken 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1216 

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy               18 óra 

a. 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. 

b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

c. Témakörök  

i. 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.  

ii. 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 
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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. 

iii. 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. 

iv. 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. 

v. 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 
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vi. 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.  

d. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

e. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

i. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

ii. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
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O
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ly

- 

k
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e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

f. 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 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

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 
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Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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8. Foglalkoztatás II. tantárgy                16 óra 

a. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

c. Témakörök  

i. 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.  

ii. 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. 

 

iii. 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. 
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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. 

iv. 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. 

d. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

-  

e. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

i. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
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egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

 

 

ii. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű  x   
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kérdésekre 

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

f. 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 I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11497-12  

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
y
el

v
ta

n
i 

re
n
d
sz

er
ez

és
 I

. 
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y
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v
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k
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ég

fe
jl
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M
u
n
k
av
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la

ló
i 

sz
ó
k
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cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x x x x 

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 formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett 

egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság  x  x  x   

Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés    x  x   

Analitikus gondolkodás      x   
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9. 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 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/ 
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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 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 

tanteremben, 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 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 
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1.1 magyarázat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. digitális alapú feladatmegoldás x    

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
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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 

10681-12 azonosító számú, 

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése 

Művé-

szet-

történet 

Általános néprajz Rajz gyakorlat 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

Népi 

kézműves 

vállalko-

zásismeret, 

marketing 

E
g

y
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em
es

 m
ű

v
és

ze
tt
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rt

én
et
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti 

szakmai művészeti, 

néprajzi ismereteit 

× × x x             

A hagyományos 

mintakincs alapján az 

alapanyag, forma, 

funkció és a díszítmény 

harmonikus egységét 

alkalmazva alkot 

 × x     x         

Figyelemmel kíséri a 

kortárs kézművesek 

tevékenységét 

 ×          x x x   

Kialakítja, berendezi 

műhelyét, 

műhelygalériáját 

    x     x       

Kialakítja és kezeli 

raktárát 
              x x 

hagyományőrző        x         



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1235 

rendezvényeket látogat 

Mesterségbemutatót 

tart, bemutatókon, 

vásárokon, 

pályázatokon részt vesz 

  x  x  x          

Zsűrizteti termékeit, 

minőségi 

munkavégzésre 

törekszik 

  x              

Tájékozódik szakmai 

fejlődésének 

lehetőségiről,- szakmai 

pályázatok, 

továbbképzések, 

szakmai fórumok, 

érdekképviseleti 

szervezetek – különféle 

szakmai rangok, címek  

(Népművészet Ifjú 

Mestere, Népi 

Iparművész) 

megszervezésének 

módjáról 

   x  x   x        

Vállalkozást indít és 

működtet 
        x     x   

Üzleti tervet készít               x x 

Kiépíti, létrehozza saját 

arculatát, promóciós 

anyagokat, cégért készít 

          x  x  x  

Piackutatást végez, 

meghatározza a 

célközönséget, 

kivitelezési koncepciót 

alakít ki 

            x    

Kialakítja értékesítési 

csatornáit 
            x  x  
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Költségkalkulációt, 

árkalkulációt készít, 

alapanyag-szükségle-tet 

számol, tájékozódik az 

alapanyag-beszerzés 

lehetőségeiről 

            x    

Garanciát vállal 

munkájára 
             x   

Gondoskodik a 

biztonságos 

raktározásról 

           x     

Gondoskodik a 

késztermék 

csomagolásáról, ellátja 

a megfelelő 

információkkal 

            x x   

Dokumentálja munkáit 

(rajzos, műszaki, foto 

dokumentáció) 

   x             

Gondoskodik 

munkavédelmi 

szabályok betartásáról 

és baleset megelőzésről 

  x   x           

Dokumentál, 

elvégzi/elvégezteti a 

szükséges 

adminisztrációt 

       x x        

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet 

stíluskorszakai, 

szellemi és tárgyi 

sajátosságai 

× ×               

A különböző társadalmi 

rétegek hagyományos 

környezete, szellemi és 

tárgyi sajátosságai 

× ×               
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Népművészet, néprajz 

alapjai 
     x           

A művészettörténet 

stíluskorszakai, 

szellemi és tárgyi 

sajátosságai 

x       x         

Különböző társadalmi 

rétegek hagyományos 

környezete, 

tárgykultúrájának 

változásai 

     x           

Jelentős bemutatók, 

pályázatok 
   x  x           

A zsűriztetés 

lehetőségei 
   x x  x          

A műhely, 

műhelygaléria 

létrehozásának 

törvényességi, szakmai 

szempontja 

   x x x   x        

A műhely, 

műhelygaléria 

berendezésének, 

munkavédelmi, 

környezetvédelmi, és 

szakmai, és 

látványosság 

szempontjából történő 

kialakítása  

    x x x          

A raktár kialakítása, 

működtetése, a 

raktárkezelés szabályai 

        x  x      

Vállalkozási formák          x       

A vállalkozás 

létrehozásának. 

működtetésének 

     x           
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szabályai 

Piackutatás és 

marketing alapjai 
    x            

Saját promotálás 

készítése 
                

Költségkalkuláció, 

árképzés 
   x             

Üzleti terv SWOT 

analízis készítés 
               x 

A kivitelezési-és 

műhelyrajz 

készítésének alapjai 

egyezményes jele, 

pontos használatuk 

  x x x            

A népi kézművesség 

termékeinek értékesítési 

formái lehetőségei 

     x         x x 

Szerzői jog szabályai           x x    x 

Jelentős alkotók 

kielemkedő alkotások 
   x x          x x 

A szakmai életút 

lehetőségei, szakmai 

elismerések 

    x x           

Szerszámok, 

munkaeszközök 
    x x           

Alapanyagok és azok 

beszerzésének 

lehetőségei 

    x x           

Munka-baleset- és 

tűzvédelem alapjai 
              x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai 

szöveg megértése, 

szakmai nyelvezet 

ismerete 

× x               

Szakmai rajzok, tervek     x x           
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jelzéseinek megértése, 

követése 

Szakmai dokumentáció 

készítésének ismerete 
                

Zsűriztetés 

szabályainak ismeret 
         x x      

Bemutatókon való 

részvétel 

lehetőségeinek ismerete  

      x x         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x            

Szorgalom x x               

Precizitás       x x         

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő 

készség 
   x x      x x x    

Prezentációs készség x x     x    x x x    

Konfliktusmegoldó 

készség 
     x   x  x  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön 

való alkalmazása 
x x   x          x x 

Tervezés       x x    x  x x  

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 
 x  x  x        x   
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4. Művészettörténet tantárgy                140 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó 

képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet legfontosabb korszakairól, ezek 

művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról és a stílustörekvésekről. A szakképzés 

jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes művészettörténeti korszakok iparművészetének 

bemutatása. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

4.3. Témakörök  

4.3.1. Egyetemes művészettörténet              70 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi kultúrákban 

A kézművesség újkőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

4.3.2. Magyar művészettörténet                           70 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. Szkíták, hunok 

és avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 

Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 
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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) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű ×    
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kérdésekre 

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajzkészítés tárgyról  ×   

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Általános néprajz tantárgy  72 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 

szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb 

irányairól, a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli életéről. A 

népi kézműves képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-medence 

tájegységeinek néprajza, tárgyi és szellemei néprajzának megismertetése, az ünnepkörök, 

szokások elsajátíttatása. 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

5.3. Témakörök  

5.3.1. Tárgyi néprajz                24 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

5.3.2. Folklór         8 óra 

Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 

Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 
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Népi gyógyítás 

5.3.3. Ünnepkörök, szokások               20 óra  

Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 

A játék szerepe a paraszti társadalomban 

5.3.4. Tájegységek néprajza               20 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

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 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Múzeumi, tájházi tárgyakkal 

1.7. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

kutatás 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  ×  

1.5. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
×    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló ×    

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6. Rajz gyakorlat tantárgy               176 óra 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan 

megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási módokat, a szakrajzi 
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alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és napjainkban, a motívumok, 

ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Színtan                24 óra 

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

6.3.2. Ornamentika                52 óra 

Ősi jelek, jelképek 

Geometrikus ornamentikák 

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

6.3.3. Szakrajzi alapismeretek               54 óra 

Szakrajz fajtái 

Rajzeszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei, keretei, feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei, alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás 

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 
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Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása  

A témakör részletes kifejtése 

6.3.4. Térábrázolás                 46 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum, tájház, faluház gyűjteménye, természetben rajzolás, tanterem. 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás  x   

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése x    

3.2. XY rajzkészítés tárgyról  x   

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7. Népi kézműves szakmai alapismeretek tantárgy            108 óra 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek azokkal a 

lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi kultúrában a 

közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a népművész csak a tradíció 

ízlésvilágának az ismert jelképrendszer felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A 

jelentős falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, 

hogy a legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek 

alkotó munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több lehetőség 

segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, teremtő műhelymunkájukat. 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 
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Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

7.3. Témakörök  

7.3.1. Mesterségbemutató, vásár                36 óra 
Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 

Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb országos 

rendezvénye 

Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

NESZ közös szervezése 

Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 

Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 

Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (A Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállításai, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

7.3.2. Szakmai előmenetel              24 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek adódnak, 

mit  érhet el  tehetséggel, szorgalommal. 

Elismerések, kitüntetések: 

Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 

Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

7.3.3. Zsűriztetés                 24 óra 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége van a népi 

iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 

Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 év 

folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az alkotó, kérheti 

a Népi Iparművész címet. 
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7.3.4. Szakmai fórumok                24 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma fennmaradásában, 

gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell pályázatokon részt venni, pályázatot 

írni. 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara 

Pályázatok, Konferenciák 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 

Vásárok 

Kiállítások 

Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6 projekt   x  

1.7. házi feladat x    

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

7.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

8. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy          140 óra 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma 

kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely 

biztonságos működtetésére. 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

8.3. Témakörök  

8.3.1. Népi kézműves marketing alapjai               72 óra 

Marketing szerepe és fejlődése, a marketing gondolkodáskialakítása 

Piac jellemzői, célpiac meghatározása, célpiachoz igazodó marketingmix kidolgozása 

Fogyasztói magatartás, vásárlói döntést meghatározó tényezők. 

Termékpolitika, termékfejlesztés, termékválaszték, termékek márkázása, termékek 

csomagolása. 

Árpolitika céljai, árakat meghatározó tényezők, árképzés folyamata, árkialakítás 

módszerei, árképzés speciális formái, behatoló ár, bevezető ár, lélektani ár 

Értékesítés politika, értékesítési csatornák, közvetítők funkciói 

Kommunikációs politika, reklám, értékesítés ösztönzés, személyes eladás, propaganda, 

kiállítások, vásárok, ajándéktárgyak, eladáshelyi reklám, termékkatalógus,  

Arculat - logo, cégér, csomagolás, honlap készítése, névjegy, üzlet, nyitott műhely, 

műhelygaléria kialakítása. 

A szekunder és primer piackutatás összehasonlítása, szóbeli és az írásbeli megkérdezés 

jellemzői, a kérdőív szerkesztés szabályai, kérdőívek feldolgozásának módja, kérdőívek 

értékelése 

Stratégia típusok, vállalkozás környezetének elemei, versenykörnyezet elemei 

8.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek             68 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formáinak megismerése, különösen a kisvállalkozásokra 

jellemző KFT és BT előnyei és hátrányai. A vállalkozások létrehozásának, és 

megszűnésének gazdasági, jogi szabályai, felmerülő költségei.  Az egyéni vállalkozás 

alapításának, működésének feltételei. Egyéni vállalkozót terhelő adók. Üzlet és műhely 

nyitásával járó jogi és adminisztratív teendők, engedélyek beszerzése. Alapvető 

számviteli ismeretek, mérleg és eredménykimutatás fogalma, célja. Bevételek 

meghatározása, amortizáció jelentése, számítása. A mérleg tételek és 

eredménykimutatás kategóriáinak meghatározása.  Pénzügyi ismeretek, hitel, kamat, 

finanszírozás módjai. Hitelezési eljárás megismerése, hitellel járó költségek és 

kockázatok. Adózási alapismeretek, a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok. 

Alkalmazottal kapcsolatos bejelentési és járulékfizetési kötelezettség. Az üzleti terv 

fejezeteinek megismerése, induló vállalkozáshoz üzleti terv készítése.  Költségszámítás, 
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önköltségszámítás, árképzés. Általános forgalmi adó mértéke, számítása. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek, a gyártó, a kereskedő felelőssége, a termékekre 

vonatkozó szavatossági jog jelentése. Ellenőrző hatóságok szerepe: Országos 

Munkavédelmi Felügyelőség, Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési területei. 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, műhelygalériák 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x Vetített képek 

1.7. házi feladat x   írásbeli feladat, házi dolgozat 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1253 

tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

3. Képi információk körében     

3.1. 
Képes illusztrációk 

mesterségbemutatókról 
 x x  

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 

promociós anyagairól, honlapok 
 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 

1692-12 azonosító számú, 

Szőnyegszövés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1255 

A 10692-12 azonosító számú, Szőnyegszövés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai ismeretek 

Szőnyeg

-szövő 

szakmai 

néprajz 

Szőnyegek 

szövése gyakorlat 

Szőnyegszövő 

szakmai rajz 
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T
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti 

szakmai, néprajzi 

ismereteit 

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

A textil kultúra néprajzi 

és szakmai 

hagyományainak 

figyelembevételével a 

szőnyegszövés elméleti 

anyaga birtokában, 

dolgozik  

       x x x x x x  x x x 

Megtervezi a 

munkafolyamatokat 
  x x       x x      

Berendezi a műhelyét  x x x x x x   x x x x     
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Beszerzi az eszközöket, 

kéziszerszámokat, 

alapanyagokat  

 x x x x x x           

Forrásanyagot gyűjt, 

mintagyűjteményt készít 
x      x x x     x x x x 

Megtervezi/tervezteti a 

szőnyeget, értelmezi a 

tervet, látványtervet, 

szakrajzot készít, 

megtervezi a 

szövéstechnikát 

x x   x x        x x x x 

Kiválasztja, kiszámolja  

szükséges láncfonal 

mennyiséget,  

      x           

Szövő kereten-, 

állványon elkészíti a 

felvetést 

 x  x x x    x    x    

A szövőszékhez, 

felveti/felvetteti a láncot 
 x  x x x    x    x    

A szövőszéken befűzi a 

nyüstökbe és a bordába a 

láncfonalat  

x x  x x x    x        

Kiválasztja és előkészíti 

a vetülékfonalat 
x x x  x x     x x  x x x x 

Az állványt / szövőszéket 

szövésindításhoz 

működőképessé teszi,  

         x        

Próbaszövést végez           x x     x 

Törekszik minőségi 

munkavégzésre 
      x x x x x x x x x x x 

Megszövi a 

munkadarabot 
         x x x    x  

Festékeseket, 

szőnyegeket, csergéket, 

pokrócféléket, 

tarisznyákat és egyéb 

         x x x x     
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gyapjúból, kenderből, 

rongyból készült 

textíliákat sző 

Adjusztálja a 

nyersterméket 
            x     

Csomagolja, értékesíti a 

készterméket 
            x     

Dokumentál             x    x 

Betartja a munkavédelmi 

előírásokat  
         x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Szőnyegek és a szövés 

kultúrtörténetének, 

szakmai és néprajzi 

hagyományainak tudatos 

használata (egyetemes és 

magyar) 

x       x x         

Szőnyegkészítés 

műveleti, kivitelezési 

sorrendjének ismerete és 

betartása 

         x x x x x x x x 

Fonás eszközeinek, 

fejlődéstörténete 
  x               

Felvetés eszközeinek, 

fejlődéstörténete 
x  x       x        

Szövés eszközeinek, 

fejlődéstörténete 
x x  x       x x      

Szövés alapanyaga, a 

természetes alapanyagok 

tudatos használata 

     x x x x         

Festékes szőnyegek 

minta-, szín- és 

kompozíciós variációi, 

alkalmazásuk 

x    x  x x x  x x  x x x  

Festékes szőnyeg 

szövéstechnikainak, 
       x x  x x   x x  
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tech-nológiai használata 

Kárpát-medence, a 

gyimesi-, moldvai 

csángók, és bukovinai 

székelyek gyapjúszövő 

kultúrája 

x    x  x x x  x x   x x  

Kárpát-medencében, 

valamint a gyimesi-

moldvai csángóknál és a 

Bukovinában  

használt 

szövéstechnikák 

x    x  x x x  x x   x x  

Tervek és műhelyrajzok 

megértése és értelmezése  
      x       x x x x 

Szőnyegszövés 

technikáinak 

alkalmazása 

          x x   x x  

Szőnyegeken 

alkalmazható 

mintakincsek 

felhasználása 

x      x x x  x x   x x x 

Szőnyegek 

szövéstechnológiái 

alkalmazásuk 

x       x x  x x  x x x  

Végső adjusztálás módjai 

alkalmazásuk 
            x     

Csomagolás, a terméken 

elhelyezendő információ 

ismerete, használta 

            x     

Szövő szakma jeles 

képviselőinek 

munkásságának  

x      x x x         

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Eszközök karbantartása, 

balesetvédelem 
x x x x x x x x  x x x x x x x  

Szövő eszközök          x x x x x    
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működtetése 

Alapanyagok 

felismerése,  

értelemszerű használata 

     x    x x x x  x   

Technikák felismerése, 

alkalmazása 
       x x x x x x  x   

Tervek értelmezése, 

utasítások megértése, 

pontos követése 

             x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, 

elkötelezettség 
x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Monotónia tűrés        x   x x x x  x  

Szorgalom, igyekezet        x  x x   x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság        x  x x x x x    

Visszacsatolási készség x x x x x x x x  x x x x x x x x 

Irányíthatóság          x x x x  x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való 

alkalmazása 
x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Kontroll (ellenőrző 

képesség) 
        x x x x x  x x x 

Módszeres 

munkavégzés 
       x x x x x x x x x x 
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9. Szőnyegszövő szakmai ismeretek tantárgy            280 óra 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A szövöttanyagok készítése fejlődéstörténetének megismertetése, a fonás, felvetés, szövés 

munkaműveleteinek és eszközeiknek története. 

A tantárgy célja, hogy a tanulók koronként egymáshoz viszonyítva ismerjék meg a 

szövőszakma jelentős területeinek fejlődését a történelmi idők során. Mely alapanyagból, 

milyen eszközzel fontak, ehhez a fonalhoz/cérnához, mely felvetési és szövési mód-, szövő 

szerkezet tartozott adott korban, adott földrajzi területen, milyen terméket szőttek, mivel 

színezték hogyan díszítették, mire használták. 

Ismeretek elsajátítása a kilim szőnyegek szövéséről, kiemelten a magyar nyelvterület 

szőnyegei, az erdélyi festékesek, csángó szőnyegek valamint a nomád szőnyegek.  

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelemi-, földrajzi-, néprajzi-, művészettörténeti-, biológiai-, kémia-, fizikai ismeretek 

9.3. Témakörök  

9.3.1. Textiltörténet                46 óra 

A legfőbb jelezők, összefüggések felismertetése, térben és időben.  A szőnyegszövés 

elterjedésének földrajzi és történeti, időbeni megjelenése.  A szövőszakma jelentős 

területeinek a fejlődése a történelmi idők során. Mely alapanyagból, milyen eszközzel 

fontak, ehhez a fonalhoz/cérnához, mely felvetési és szövési mód-, szövő szerkezet 

tartozott adott korban, adott földrajzi területen, milyen terméket szőttek, mivel színezték 

hogyan díszítették, mire használták. 

Ismeretek elsajátítása a kilim szőnyegek szövéséről, kiemelten a magyar nyelvterület 

szőnyegei, az erdélyi festékesek, csángó szőnyegek valamint a nomád szőnyegek. A 

szőnyegek típusai, mintázata, színei, szövéstechnikái, jellemző használata. 

Hasonlóságok és különbözőségek. 

9.3.2. Szövőeszközök típusa                34 óra 

A szövéshez szükséges munkaműveleteknek és szerszámainak rendszerbe foglalt 

bemutatása, felsorolása, csoportosítása.  

9.3.3. A fonás története, fonószerkezetek             36 óra 

A növényi és az állati eredetű textil alapanyagok fonása és az azokhoz szükséges 

szerkezetek. A fonalak készítésének módjai és lehetőségei, az őskortól kezdve, a mai 

manufaktúrákig. A törő, tiloló, bontó, fésülő-kártoló eszközök és gépek, az orsó, 

guzsaly, rokkák, kézi vezérlésű fonógépek, kisipari fonógépek, melyekkel a ma 

használatos szövőfonalak készülnek. 

9.3.4. A felvetés története, felvetőszerkezetek            36 óra 

A különböző alapanyagú fonalak és cérnák felvetéshez való előkészítése, (motollálás, 

csévélés, cérnázás). A különböző felvető szerkezetek és működésük, alkalmazásuk 

lehetőségei. A legkülönbözőbb szövő szerkezetekre való felvetések, az őskortól kezdve, 

a mai manufaktúrákig, a madzagszövőtől, és karmantyúbabától a kereteken át, a 

függőleges és vízszintes szövőszékekig. 
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9.3.5. A szövés története, szövőszerkezetek             58 óra 

Az őskortól kezdve a ma is használatos szövő szerkezetekig a szőnyegszövésre alkalmas 

szerkezetek fejlődéstörténete, működése és alkalmazhatósága. 

9.3.6. A textilipar nyersanyagai              48 óra 

A szőnyegszövés alapanyagainak és segédanyagainak rendszerezése, táblázat. A 

szövéshez használható  természetes alapanyagok útja a szövésig, kiemelten a 

növényi eredetű, és állati eredetű  szálas anyagok. A szálas anyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságai, felhasználásának lehetőségei. A fonalak finomsági számozása. 

Különböző fonal és  cérna minőségek. Sodratok. Cérnázás, cérna típusok. A 

szőnyegek funkcióhoz illő alapanyagai.  

9.3.7. Fonalfestés                 22 óra 

A fonalak és cérnák színezésének története, lehetőségei. 

Természetes és mesterséges színezékek. 

A fonalfestés módja, festőnövényekkel. 

A festéshez használatos vegyszerek és azok munka és balesetvédelme. 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Mintagyűjtemény készítése,  

Régi erdélyi szőnyegek tanulmányozása (alapanyag, szövéstechnika, szín, kompozíció, lánc 

és vetülék minőség, egy cm-re eső szálak száma) 

Régi szőnyegek/ szőnyeg részletek, lehető leghitelesebb lemásolása 

Festőnövények gyűjtése, és felhasználása 

Mintadarabok készítése különféle szövő eszközökön. 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x Makettek: 

fonó szerkezetek, felvető szerkezetek, 

szövő szerkezetek 

1.3 kiselőadás  x x 

1.4 megbeszélés x x x 

1.6 szemléltetés   x 

1.12 műhelylátogatás   x  

1.12 képek, filmek vetítése   x Számítógép, projektor 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.4 
Hallott szöveg 

feldolgozása jegyzeteléssel 
  x  

1.5 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x  

1.7 
Információ feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x  

2. 

Ismeret alkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

    

2.2 Leírás készítése x    

2.6 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x    

2.7 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x    

3. Képi információk körében     

3.1 

szerkezetek működését 

ábrázoló rajzok 

értelmezése 

x x   

4. 
Komplex információk 

körében 
    

4.1 
Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x    

4.4 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban, 

felkészülés után 

x x   

4.5 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x   

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.2 Információk rendszerezése  x   
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mozaik feladattal 

5.3 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x   

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

6.3 
Munka megfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x  

10.  Üzemeltetési 

tevékenységek körében 
    

7.2 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
x x x  

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

8.1 
Technológiai próbák 

végzése 
x x   

8.5 Anyagminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

8.6 Tárgyminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54.§ (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Szőnyegszövő szakmai néprajz tantárgy             126 óra 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A néprajz tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó képet 

kapjanak az egyetemes és a magyar szakmai néprajz legfontosabb korszakairól, a 

legfontosabb néprajzi tájegységek gyapjúszövő kultúrájáról, a legnevesebb műhelyekről, és 

alkotókról. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes népművészeti, népi 

iparművészeti stílusok, műhelyek, korszakok, bemutatása.  

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelemi-, földrajzi ismeretek, művészettörténet 

10.3. Témakörök  

10.3.1. Tájegységek gyapjúszövés kultúrája, szőnyegei            63 óra 

A szőnyegek szövésének jelentős területei, jellemző szőnyegei, gyapjú szőttesei 

A magyar nyelvterület gyapjúszövő kultúrája 

Erdély szőnyegei,  

Székelyföld festékesei 
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Csángó szőnyegek és szőttesek 

Bukovinai festékesek 

Délvidék szőnyegei  

10.3.2. Korok és szőnyegek                63 óra 

Régi korok szőnyegei 

Csomózott és kilim szőnyegek 

Gyapjú szőnyegek, szőttesek, festékesek 

Csergék 

Kender szőnyegek 

Rongyszőnyegek 

XIX. század vége – XX. század első fele szőnyegei, szövő műhelyei Erdélyben 

Háziipari mozgalom 

Torontáli szőnyegek,  

Háziipari szövetkezetek szőnyegei,  

Huszka József gyűjteménye, (1909.) Visky Károly rajzai a festékes szőnyegekről 

XX. század 2. felének festékesei Erdélyben 

Kortárs népművészet 
 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely, múzeumok 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Mintagyűjtemények 
1.3 kiselőadás  x x 

1.4 megbeszélés x x x 

1.6 szemléltetés   x 

1.12 műhelylátogatás   x  

1.12 képek, filmek vetítése   x Számítógép, projektor 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó     
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tevékenységek 

1.5 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x  

1.7 
Információ feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x  

2. 

Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

    

2.2 Leírás készítése x    

2.6 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x    

2.7 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x    

3. Képi információk körében     

3.1 
ábrázoló rajzok 

értelmezése 
x x   

4. 
Komplex információk 

körében 
    

4.1 
Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x    

4.4 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban, 

felkészülés után 

x x   

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.2 
Információk rendszerezése 

mozaik feladattal 
 x   

5.3 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x   

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
    

7. 
Üzemeltetési 

tevékenységek körében 
    

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

8.1 Technológiai próbák x x   
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végzése 

8.5 Anyagminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

8.6 Tárgyminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

9. 
Szolgáltatási 

tevékenységek körében 
    

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. Szőnyegek szövése gyakorlat tantárgy           1520 óra 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A szőnyegszövés technikáinak és munkamódszereinek elsajátítása, begyakorlása, 

vizsgadarabok megszövése. 

Szövő szerkezetek működtetése, karbantartása  

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11.3. Témakörök  

11.3.1. Felvetés                180 óra 
Az elméletben tanultak alkalmazása, a gyakorlatban. A megtervezettek szerint, a 

kiválasztott szövő szerkezetre való felvetés.  Keretek, állványok felvetése. 

Szövőszékekre, a láncfonalak előkészítése, szövőszék lánchengerének elkészítése, 

nyüstbe, bordába fűzés, előszövés készítése 

11.3.2. Egyszerű csíkritmusok szövése             764 óra 

A szövés munkaműveleteinek elsajátítása, egyszerű mintázat segítségével. A szőnyegek 

párhuzamosságának, szélek épségének és szépségének begyakorlása. 

11.3.3. Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái          432 óra 

A tanult szövéstechnikák, szövésmódok gyakorlatban való alkalmazása. Falvédők, 

ágytakarók, szőnyegek szövése 

11.3.4. Befejező műveletek             144 óra 

A szövőkeretekről, szövőszékekről lekerülő félkész/nyers áru piacképessé tétele. A két 

darabban szövött szőnyegek összevarrása. 

 Szálvégek eldolgozása, vasalás, gőzölés. Mérés után címkézés, használati utasítás 

(textil kresz csatolása), csomagolás, adminisztráció, értékesítésig raktározás. 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

11.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

Az SZVK-ban megadott 

eszközjegyzék 

1.4 megbeszélés x x x 

1.6 szemléltetés   x 

1.12 műhelylátogatás   x 
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1.12 képek, filmek vetítése   x 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
   

Az SZVK-ban megadott teljes 

eszközjegyzék 

1.5 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x 

1.7 
Információ feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x 

2. 

Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

   

2.6 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   

2.7 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x   

3. Képi információk körében    

3.1 
szerkezetek működését 

ábrázoló rajzok értelmezése 
x x  

4. 
Komplex információk 

körében 
   

4.1 
Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x   

4.4 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban, 

felkészülés után 

x x  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   

5.3 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  
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6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
   

6.3 
Munka megfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x 

12.  Üzemeltetési 

tevékenységek körében 
   

7.2 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
x x x 

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
   

8.1 
Technológiai próbák 

végzése 
x x  

9. 
Szolgáltatási 

tevékenységek körében 
   

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

12. Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 280 óra 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elsajátított szakrajzi ismeretek alkalmazása. A szőnyegek kivitelezhetőségének, 

használhatóságának, valamint néprajzi és esztétikai megfelelésének megtervezése. A tervek 

kivitelezésének módjai és lehetőségeinek elsajátítása. A festékesek  kompozíciós 

szabályainak és alap motívumainak alkalmazása. Vázlatok készítése, részletrajzok, 

technikai tervek  rajzai,  leírásai. Megtervezi a szőnyegen alkalmazható 

szövéstechnikákat, lánc és vetülékfonalak minőségét, színét,sűrűségét, mennyiségét. 

Kötéstervet készít, színtervet készít, látványtervet készít. Elkészíti a műhelyrajzot és leírást. 

Mintagyűjtemény készítése. Rajzok segítségével a festékes szőnyegek arányrendszerének 

elsajátítása. Szín tanulmányok. 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajzi-, néprajzi ismeretek 

12.3. Témakörök 

12.3.1. Kötéstan                 36 óra 

A szövetek kötésének alap ismeretei, a lánc és vetülékfonalak kereszteződésének 

lehetőségei. 

Alapfogalmak: kötésrajz részei, lánc kötéspont, vetülék kötéspont ábrázolása, 

mintaelem, raport. 
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Alapkötések és az abból levezetett kötések. 

Gyapjú szőttesek kötésének lehetőségei. Csergék, táblás szőttesek. 

12.3.2. Csíkritmusok, folyamatos és zárt kompozíciók          36 óra 

A gyapjú szőttesek egyik fontos mintázási lehetősége, a csíkritmus, és a különböző 

méretű rácsos (kockás) szőttesek. 

A festékesek, és más kilim szőnyegek forma és szín kompozíciói.  

12.3.3. Festékes szőnyegek kompozíció, motívumai          72 óra 

A szőnyegszövő szakma legfontosabb tananyaga a erdélyi festékes szőnyegek 

tanulmányozása. A festékes szőnyegek típusai, szövés technikái, színei, 

színkompozíciói, szövetszerkezete, lánc és vetülék fonalai, szövet sűrűsége, minősége, 

a festékesek különböző mintái, motívumai, és azok alkalmazása, szövés technikái 

12.3.4. Mintagyűjtemény, tervdokumentáció készítése, archiválás     136 óra 

A festékes szőnyegek mintáinak, arányrendszerének elsajátítása, a minták és szőnyegek 

rajzolása segítségével. 

Régi, és mai alkotók szőnyegeinek, azok mintáinak és szövéstechnikáinak lerajzolása. 

Fotó dokumentáció. 

Az elkészült szőnyegek terveinek és fonalmintáinak, fotó dokumentumainak valamint 

az anyagbeszerzés lehetőségeinek összegyűjtése, a későbbi kivitelezhetőség igényével. 

Archiválás, raktározás. 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

-

k
e
r
e
t 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.5 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x  

1.7 
Információ feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 
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feladatok 

2.2 Leírás készítése x    

2.6 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x    

2.7 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x    

3. Képi információk körében     

3.1 
vázlatrajzok, látványrajzok 

értelmezése 
x x  

 

Mintagyűjtemény, rajzasztal 
3.2 

műhelyrajz készítése 

leírásból 
x x  

3.3 rajz készítése tárgyról x   

3.4 rajz kiegészítés x   

4. 
Komplex információk 

körében 
    

4.1 
Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x   

 

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   

 

5.2 
Információk rendszerezése 

mozaik feladattal 
 x  

 

5.3 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  

 

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
   

 

6.3 
Munka megfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x 

 

7. 
Üzemeltetési 

tevékenységek körében 
    

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

9. 
Szolgáltatási tevékenységek 

körében 
    

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

sor- Alkalmazott oktatási Tanulói tevékenység Alkalmazandó eszközök és 
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szám módszer szervezési kerete felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
 

Mintagyűjtemény 
1.4 megbeszélés x x x 

1.6 szemléltetés   x 

1.12 műhelylátogatás   x  

1.12 képek, filmek vetítése   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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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

Négy évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11 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. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10681 – 12 

Népi kézműves vállalkozás 

működtetése 

Rajz gyakorlat 

Színtan 

Ornamentika 

Szakrajzi alapismeretek 

Térábrázolás 

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegek szövése gyakorlat 

Felvetés  

Egyszerű csíkritmusok szövése 

Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái  

Befejező műveletek 

Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlatok 

Kötéstan 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt 

kompozíciók 

Festékes szőnyegek kompozíciói, motívumai 

Mintagyűjtemény, tervdokumentáció 

készítése, archiválás 

 

10681 – 12 Népi kézműves vállalkozás működtetése szakmai követelménymodul 

Rajz gyakorlat tantárgy 

Témakörök  
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Színtan  

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

Ornamentika 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

Szakrajzi alapismeretek 

Szakrajz fajtái 

Rajzeszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 
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Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

Térábrázolás  

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

10692-12 Szőnyegszövés szakmai követelménymodul 

Szőnyegek szövése gyakorlat tantárgy  

Témakörök  

Felvetés 

Az elméletben tanultak alkalmazása, a gyakorlatban. A megtervezettek szerint, a 

kiválasztott szövő szerkezetre való felvetés.  Keretek, állványok felvetése. 

Szövőszékekre, a láncfonalak előkészítése, szövőszék lánchengerének elkészítése, 

nyüstbe, bordába fűzés, előszövés készítése 

Egyszerű csíkritmusok szövése 

A szövés munkaműveleteinek elsajátítása, egyszerű mintázat segítségével. A szőnyegek 

párhuzamosságának, szélek épségének és szépségének begyakorlása. 

Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái  

A tanult szövéstechnikák, szövésmódok gyakorlatban való alkalmazása. Falvédők, 

ágytakarók, szőnyegek szövése 

Befejező műveletek 

A szövőkeretekről, szövőszékekről lekerülő félkész/nyersáru piacképessé tétele. A két 
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darabban szövött szőnyegek összevarrása. 

Szálvégek eldolgozása, vasalás, gőzölés. Mérés után címkézés, használati utasítás (textil 

kresz csatolása), csomagolás, adminisztráció, értékesítésig raktározás. 

Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 

Témakörök  

Kötéstan 

A szövetek kötésének alap ismeretei, a lánc és vetülékfonalak kereszteződésének 

lehetőségei. 

Alapfogalmak: kötésrajz részei, lánc kötéspont, vetülék kötéspont ábrázolása, 

mintaelem, raport. 

Alapkötések és az abból levezetett kötések. 

Gyapjú szőttesek kötésének lehetőségei. Csergék, táblás szőttesek. 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt kompozíciók 

A gyapjú szőttesek egyik fontos mintázási lehetősége, a csíkritmus, és a különböző 

méretű rácsos (kockás) szőttesek. 

A festékesek, és más kilim szőnyegek forma és szín kompozíciói. 

  

Festékes szőnyegek kompozíció, motívumai 

A szőnyegszövő szakma legfontosabb tananyaga az erdélyi festékes szőnyegek 

tanulmányozása.  

A festékes szőnyegek típusai, szövés technikái, színei, színkompozíciói, 

szövetszerkezete, lánc és vetülék fonalai, szövet sűrűsége, minősége, a festékesek 

különböző mintái, motívumai, és azok alkalmazása, szövés technikái 

Mintagyűjtemény, tervdokumentáció készítése, archiválás  

A festékes szőnyegek mintáinak, arányrendszerének elsajátítása, a minták és szőnyegek 

rajzolása segítségével. 

Régi, és mai alkotók szőnyegeinek, azok mintáinak és szövéstechnikáinak lerajzolása.  

Fotó dokumentáció. 

Az elkészült szőnyegek terveinek és fonalmintáinak, fotó dokumentumainak valamint 

az anyagbeszerzés lehetőségeinek összegyűjtése, a későbbi kivitelezhetőség igényével.  

Archiválás, raktározás. 
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5.71. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

34 215 01 

NÉPI KÉZMŰVES  

(SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKMAIRÁNY) 

szakképesítés  

szakiskolában történő oktatásához  

látássérültek (sl) számára 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– 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 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 
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A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01  

A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 

105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

III. 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 4. Művészet, közművelődés, 

kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: -- 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 
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- - 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

Módszertani irányelvek a látássérült tanulók oktatásához 

 

A látássérülés meghatározása, tünetei, felosztása 

 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykéregben levő látóközpont tartós károsodása. A 

látássérülés gyógypedagógiai meghatározásához a világ legtöbb országában, így hazánkban is 

az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) definícióját alkalmazzák. E szerint 

„Látássérültnek számít az a személy, akinek vízusa (látásélessége) a jobbik szemén maximális 

korrekcióval kevesebb, mint 6/18 (0,33), vagy látótérszűkülete 20°, vagy szűkebb.” (WHO 

1996) 

 

A vízus, vagyis látásélesség a szem felbontóképességét (két egymás melletti pont 

megkülönböztetését) jelölő törtszám. Régebben gyakran közönséges törteket használtak, 

jelenleg a tizedes törtek használata lett általános. 1,0, az ép szem vízusa. Ha a személy csak 1 

méterről ismeri fel a 10 méterről is felismerhető jelet, akkor vízusa 0,1. 

 

A meghatározásban szereplő jobbik szem azt jelenti, hogy a jobban látó szem látásélessége a 

döntő. A gyakorlatban tehát, ha valakinek az egyik szemén a vízusa 0, de a másik szemén 0,33 

feletti, akkor nem számít látássérültnek. A pedagógiai látásvizsgálat során nem is a jobbik 

szemmel, hanem a kétszemes látással mért érték tekinthető meghatározónak. Az optimális, 

maximális korrekció arra utal, hogy ez a mérés az adott személy látásélességét a számára adható 

legjobb szemüveggel vizsgálják. Ezek alapján, ha egy személy látásélessége 0,3 alatti, de ez 

szemüveggel javítható, akkor nem alkalmazható rá a látássérült kifejezés. Figyelembe kell 

venni, hogy szemüveggel csak a fénytörési hibák korrigálhatók, számos szembetegség van, 

amely esetében ez az eszköz nem használható. A látássérültek jelentős része nem hord 

szemüveget. 
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A gyógypedagógiai célú terápiában és a rehabilitációban nem lehet mereven kezelni a 

határértékeket. A diagnózis ismerete és figyelembe vétele elengedhetetlen feltétel. Gyakran 

olyan gyermekeknek vagy felnőtteknek is szüksége lehet speciális segítéségre, akik a fenti 

kategória szoros értelmezésébe nem tartoznak bele. Ezért látássérültnek számít az a személy is, 

akinek a vízusa jobb, mint 0,30, de a látását veszélyeztető szembetegsége van — vagyis 

bizonyos fizikai megterhelés hatására romolhat az állapota —, vagy szembetegsége 

progrediáló. Az első esetben a gyógypedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy 

milyen mozgásformák okozhatnak látásromlást. A leggyakrabban ezeket a személyeket a 

retinaleválás veszélyezteti. Számukra nem javasoltak a nagy erőfeszítéssel járó tevékenységek, 

az erős hasprés, a fordított testhelyzetek. Ezen a területen az elmúlt években változott a 

szemészorvosok nézete. Nem korlátozzák a régebbi gyakorlat szerint automatikusan 

sportolásban vagy pályaválasztásban bizonyos szembetegségekkel (mint például a myopia 

major – súlyos fokú rövidlátás, vagy a cataracta congenita – veleszületett szürkehályog) 

rendelkező személyeket, hanem a döntést egyénre szabottan, a szem aktuális állapotát vizsgálva 

és figyelembe véve hozzák meg. Amennyiben a pedagógus látásromlást tapasztalt, vagy a 

tanuló jelez erre utaló tüneteket, nagyon fontos, hogy haladéktalanul szemészhez kerüljön a 

látássérült személy. 

 

A látássérült személyek esetében a távoli és a közeli vízus mértéke eltérhet. Bizonyos 

szembetegségek a távoli látást egészen súlyosan érintik, de közelre hajolva az érintett egyén 

egészen apró dolgokat, betűket is lát. Ez fordítva is jelentkezhet. Ezért a tanulás és a 

munkavégzés optimális környezetének kialakításához mindkét információra szükség van. 

 

A felsorolt adatok a látásélességre vonatkoznak. Az egyének látóképessége között azonos vízus 

mellett is nagy különbségek jelennek meg. A látóképesség meghatározásakor a látásélesség 

mellett a látásteljesítmény kifejezés is használatos. A látásteljesítmény tágabb értelmezésre ad 

lehetőséget: kifejezi a maradék látás felhasználásának képességét, amelyet befolyásol az egyén 

képességeinek fejlettsége, érdeklődése és tapasztalatai. 

A különböző szembetegségek, öröklött, vagy szerzett elváltozások a bonyolult látószerv más-

más részeit érinthetik. Ennek megfelelően más látási funkciók is sérülhetnek. A perifériás és a 

centrális látótér, a kontrasztérzékenység, a színlátás, a fényviszonyokhoz történő adaptáció 

területén jelentkező eltérések befolyásolják a meglévő látás használhatóságát a tanulási 

folyamatokban, a munkavégzésben és a mindennapi életben.   

 

Perifériás látótérszűkületet sokféle szembetegség okozhat akár úgy is, hogy az éleslátás nem 
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károsodik. Az ép perifériás látótér alul 70°, felül 50°, temporálisan (halánték felől) 90°, 

nazálisan (orrnyereg felől) 60°. Ha valakinek csak 10°-os a látótere, akkor azt csőlátásnak 

nevezik. Természetesen a körkörös látótérszűkület mellett egyéb látótér-károsodások is 

lehetnek, pl. foltszerű látótérszigetek, vagy a látótér egyik felét érintő látótérkiesés. A perifériás 

térlátás leginkább a közlekedés-tájékozódás képességére hat negatívan. Sok esetben ezek a 

fiatalok hosszú fehér bottal, vagy vakvezető kutyával közlekednek, miközben vizuális úton 

olvashatnak és írhatnak, apró tárgyakat észrevehetnek.  

 

A szemben a retina (látóideg-hártya) kétféle fotoreceptor biztosítja a látható fény idegi jelekké 

alakítását. A pálcikák kevés fényben is működnek, de felbontó képességük csekély. A csapok 

fényérzékenysége kicsi, csak erős fényben képesek működni, de felbontóképességük nagy, 

tehát biztosítják az éleslátást, valamint a színlátásért is felelősek. A retina középpontjában, az 

éleslátás helyén, (a maculán) helyezkednek el. A centrális látás károsodása azt jelenti, hogy a 

csapok nem működnek tökéletesen. Ezekben az esetekben az a hely, ahová a személy néz 

(fókuszál), nem látható, vagy nem jól látható számára, viszont ha az objektum mellé-, fölé-, 

vagy alánéz, akkor az inger, ha nem is túl élesen, de láthatóvá válik a pálcikák segítségével. 

Ilyenkor a pedagógus azt tapasztalja, hogy a tanuló nem tart szemkontaktust, nem az arcába, 

hanem mellénéz. Ezt semmiképp sem szabad az udvariatlanság jelének tekinteni. Ugyanez a 

tanuló olvasásnál, írásnál és a közeli látást igénylő tevékenységeknél is ugyanígy jár el, néha a 

fejét is elfordítja, tehát szokatlan pózban, kényszertartásban tartja.  

 

A színlátás sérülése különböző színekre vonatkozó színtévesztést, vagy az összes színre 

kiterjedő színvakságot jelent, amely gyakran nem jár együtt más látási funkciók sérülésével, 

tehát akár ép éleslátás mellett is fennállhat. Sok ember megtanulja a szürke árnyalatai alapján 

beazonosítani a színeket. Ha erre a tanuló nem képes, akkor más jelzésekkel is elláthatjuk a 

tárgyakat, eszközöket. 

 

A kontrasztérzékenység sérülése esetén a személy csak azokat a képeket, tárgyakat tudja 

felismerni, amelyek a hátterüktől nagymértékben eltérnek, tehát magas kontrasztúak. 

Legmagasabb kontrasztot a fehér alapon a fekete szín (vagy fordítva) ad, de a gyakorlatban a 

fekete, vagy sötétzöld – sárga színek megkülönböztetése könnyebb a látássérült tanulónak. 

Például a táblán sárga krétával írottakat jobban látja. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a tábla használatakor több tényezőt is figyelembe kell venni. 

Fontos, hogy a tanuló közel üljön a táblához, a pedagógusok törekedjenek az áttekinthető 

táblaképre, a szokásosnál nagyobb betűtípust használjanak, és gondoskodjanak arról hogy jó 

minőségű, erős nyomot hagyó krétával, vastag vonalvezetéssel írjanak. Óriási segítséget jelen 
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a látássérült diákoknak, ha a pedagógusok hangosan mondják is, amikor írnak. 

A kontrasztlátás akár úgy is sérülhet, hogy az illetőnek a vízusa (látásélessége) magasabb, mint 

a látássérülés felső határértéke. Ha valaki alacsony kontrasztú ingereket nem érzékel, akkor az 

arcfelismerés még egészen közelről sem lehetséges számára. Gyakran a nyomtatott szöveget 

azért nem tudja elolvasni, mert az írás újrahasznosított papírra készült, vagy a fénymásolat rossz 

minőségű. Ezekben az esetekben a nagyítás nem jelent segítséget, de a kontrasztfokozásra 

alkalmas elektronikus nagyítókészülékek már igen. Enyhébb esetekben erősebb, esetenként 

egyéni helyi megvilágítás is javíthatja a tanulási lehetőségeket. 

 

A sötéthez való alkalmazkodás, vagy sötétadaptáció zavara esetén a fényes, jól megvilágított 

helyiségből egy alacsonyabb fényerősségű helyiségbe érve a tanuló percekig nem lát semmit, 

sőt olyan súlyos sérülés is előfordulhat, hogy már szürkületi viszonyok között is problémái 

lesznek. Ezt nevezzük szürkületi vakságnak, amely a környezet adaptációjával orvosolható: 

akár a helyiség megvilágításával, vagy egy zseblámpa használatával a probléma enyhül.  

 

A fényadaptációs zavar azt jelenti, hogy a személy számára már az átlagos fényesség is zavaró, 

mert káprázást okoz és nagymértékben rontja a láthatóságot. A túlzottan fényérzékeny, 

fotofóbiás tanuló kezével eltakarja a fényt, hunyorog, vagy teljesen behunyja a szemét. Számára 

nagyon fontos, hogy az osztályteremben az ablaktól távol és háttal ülhessen. A többi tanuló 

számára fontos a megfelelő megvilágítás, ezért a fényérzékeny személy számára az egyéni 

eszköz, legtöbbször a fényvédő szemüveg a megoldás. Ez enyhébb esetekben lehet 

napszemüveg, de szükség lehet különleges, gyakran piros színű speciális üvegre. 

 

A szemmozgások sérülése leggyakrabban az önkéntelen szemtekerezgés (nystagmus) 

formájában jelentkezik, amely a fixálást. A szemmozgást a személy nem tudja akaratlagosan 

szabályozni, gyakran nem is érzékeli azt. Stressz esetén a mozgás erősödhet. A nystagmus a 

legritkább esetben jelentkezik önállóan, de számos, egymástól teljesen eltérő diagnózis mellett 

is fellép. Nem önálló kórkép, hanem a gyengénlátást kísérő tünet. Megnehezíti az egy pontra 

történő fixálást, elképzelhető, de nem bizonyított, hogy rontja a látásteljesítményt.  

 

 

A látássérülés kifejezés több, nevelési és rehabilitációs célból eltérő igényű csoportot takar. A 

látássérülés felosztása országonként igen eltérő. A hazai felosztás a látássérülés 3 csoportját 

különbözteti meg: 

1. Vakság: fényérzés nincs. 

2. Aliglátás: a vízus kevesebb 0,1-nél. Három alcsoportot tartalmaz: 
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2.1. Fényérzékelés: a vízus nem mérhető. Halló-tapintó típusú ismeretszerzés 

lehetséges, de a közlekedésben-tájékozódásban a fényingerek támpontként való 

felhasználása segítséget nyújt. 

2.2. Nagytárgy-látás: vízus < 0,04. A felső határértéken lévők különleges optikai 

és/vagy elektronikus eszközökkel képesek a vizuális ismeretszerzésre, a síkírás 

olvasására, de sokan közülük Braille-olvasók. Látásukat a mindennapi életben 

felhasználhatják, bár alapvetően a tapintásuk és a hallásuk segíti őket az 

információszerzésben, tanulásban, mindennapi életben. A vizuális illetve az 

auditív-taktilis ismeretszerzés választása sok tényezőn alapul, függ a környezet 

támogatásától, az egyéb, például a kognitív képességektől, az előzetes 

tapasztalatoktól, a tanuló teljes személyiségétől.  

2.3. Ujjolvasás: (vízus: 0,04—0,1). Látásuk elegendő a síkírás-olvasás optikai és/vagy 

elektronikus segédeszközökkel történő elsajátításához, de mind az oktatásban, mind 

a rehabilitációban más érzékszerveikre is támaszkodnak. 

3. Gyengénlátás: a vízus 0,1—0,3 közötti. A látás a vezető érzékelési csatorna, az 

oktatásban és a rehabilitációban is a látás maximális kihasználására kell törekedni, az auditív 

és taktilis információk csak kiegészítő jellegűek.  

 

A látássérült tanulók sajátos nevelési igényei 

 

Vak tanulók 

A vakság alapvetően befolyásolja a mozgásállapotot, tájékozódási és közlekedési funkciókat, a 

mindennapos és a megismerő tevékenységeket. A vak tanulók nevelésének-oktatásának 

speciális feladata a mozgás és tájékozódás fejlesztése, a tapintásra és hallásra épített 

fogalomalkotás feltételeinek megteremtése, a sérülés másodlagos kihatásainak korrekciója, ill. 

megelőzése. Lehetőséget kell teremteni a minél több érzékszervvel történő 

információszerzésre. A fogalmak tapasztalati tartalommal való megtöltése nélkül ismereteik 

hiányosak maradnak. 

 

Az oktatásban sokféle speciális eszközt és módszert alkalmazunk. A kultúrtechnika speciális 

eszköze a hat pontból álló tapintható Braille-rendszer. A két oszlopban lévő hat pont 

kombinációiból állíthatók elő az egyes betűk. A pontok helyi értékét számmal jelöljük, bal 

oldalon találhatók felülről lefelé haladva az egyes, kettes és hármas pontok, jobb oldalon pedig 

a négyes, ötös és hatos. A magyar Braille-írás jellegzetessége, hogy a nagyszámú fonéma 

jelölésére sok szimmetrikusan elhelyezkedő pontkombinációt tartalmaz (ún. tükörképbetűk, pl. 
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a-á, h-j, e-i, é-í, n-ny stb.) és hogy a kétjegyű betűket egy jellel ábrázolja.  

 

A matematikában fontos eszköz a kitapintható abakusz. Ennek használata viszonylag 

egyszerűen elsajátítható, a vak tanulók számára a számolási feladatokban nyújt segítséget. A 

Braille segítségével a matematikai kifejezések lejegyzése is lehetséges, de a gyakorlatban ennek 

használata, visszaolvasása, értelmezése nem könnyű. 

 

A vak tanulók információszerzésében egyre inkább preferált eszköz a számítógép és a digitális 

tananyag. Mostanra a legtöbb tanulónak saját laptop áll a rendelkezésére. A számítógépet 

alapvetően kétféle módon használják a vak emberek: auditv vagy taktilis úton. Számos beszélő, 

más néven képernyőolvasó program elérhető. Ezek jogtiszta használatához segítséget kérhetnek 

a tanulók és a pedagógusok az „Informatika a Látássérültekért” Alapítványtól. A számítógéphez 

Braille kijelző készülék csatlakoztatható. Ezzel valódi olvasás valósul meg.   Természetesen az 

írás a gép billentyűzetének a segítségével valósul meg. A számítógép a pedagógusok munkáját 

is megkönnyíti. A tanuló munkája a képernyőn nyomon követhető, kinyomtatva értékelhető, 

így a pontírást nem ismerő tanárok is megfelelő információt kapnak, illetve segítséget 

nyújthatnak a vak diákoknak. 

 

A tanuló tájékozódási képességének fejlesztését az erre a feladatra speciálisan kiképzett 

mozgás-tájékozódás trénerek végzik. Azonban minden vak embernek szüksége van bizonyos 

helyzetekben látó kísérőre. A segítségadás módja igen fontos, néhány alapvető technikát 

érdemes a látó személynek elsajátítania, hogy a balesetek még kísérés esetén is megelőzhetők 

legyenek: 

 

- mielőtt a látó személy a tanulónak segítene, mondja meg a nevét, kérdezze meg, hogy 

valóban szüksége van-e segítségre, hova szeretne eljutni;  

- kérje meg a tanulót, hogy karoljon belé, vagy fogja meg könyökét 

- a kísérő egy lépéssel előbb haladjon a fiatal előtt, így mozdulataival is előre jelezheti az 

iránybeli változást, sose tolja maga előtt a vak személyt; 

- a kísérő szóban is jelezze a felmerülő akadályokat (lépcső, járdaszegély, küszöb, padok, 

székek, stb.), ezek előtt egy pillanatra álljon meg; 

- olyan akadály közeledtével, ahol egymás mellett nem férnének el, a kísérő könyökének 

hátramozgatásával irányítsa a tanulót a háta mögé; 

- ülőhelyre kísérés esetén a látó személy vezesse a vak tanuló kezét az ülés támlájára, ez 

elegendő segítség, ne nyomja le a személyt a székre;  
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A szakiskolába újonnan érkező vak diáknak időre és látó segítségre van ahhoz szüksége, hogy 

megismerje a teret. Érdemes megmutatni, hogy hol találhatóak a különböző szaktantermek, a 

mosdó, vagy az étkező, ezek megtalálásához egyrészt meg kell nevezni az irányokat és a 

távolságot (pl. „10 méter után kell balra fordulnod, hogy a tanáriba eljuss”.). Másrészt 

támpontokat kell adni, melyek lehetnek akár a padló egyenetlenségei, vagy jellegzetes szagok 

(pl. étterem) és hangok (italautomata zúgása).  

 

A vak tanulók számára is nagyon fontos a rendszeres testmozgás, a testnevelés órán való aktív 

részvétel és a különböző sportágak gyakorlása. Utóbbiak közül néhány példa, melyek  kisebb 

módosítással vak diákok számára is végezhetőek: síkfutás (látó kísérővel, vagy 

hangirányítással); úszás; tandemkerékpározás; fitnesz; testépítés; túrázás.  

 

A vizuális kultúra a vak tanulók számára nem hozzáférhető, a domborítás eljárását inkább a 

térképek, folyamatábrák, műszaki rajzok és algoritmusok tapinthatóvá tételében célszerű 

alkalmazni. Többféle domborító készüléket és eljárást alkalmazhatunk, akár a 

műanyagleszívásos, akár a habosító technikát.    

 

Aliglátó és gyengénlátó tanulók 

 

Az aliglátó és gyengénlátó gyermekek csoportja igen heterogén. A különböző látási funkciók 

sérülése eltérő mértékű. Ez a fejlődést különböző területeken és mértékben befolyásolja. 

Emellett a gyengénlátás nem minden esetben jelentkezik önmagában. Gyakori a pre- és 

perinatális sérülés, koraszülöttség, oxigénhiány. Időnként nehezen beazonosítható, hogy a 

tanuló képességstruktúrájában mit tekinthetünk oknak vagy okozatnak, másodlagos 

következménynek. 

 

A kötelező tanórákon túl a tanulók számára habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások 

szervezésére, terápiás, felzárkóztató célú fejlesztésre van lehetőség. Ezeken a foglalkozásokon 

kaphat helyet a látásnevelés. A legcsekélyebb látásmaradvány segítségével is fontos 

információk nyerhetők a környezetről. A gyengénlátás gyermekkori fejlődésre gyakorolt 

hatásai leginkább a mozgás-koordináció, ezen belül, a nagymozgás-látás összerendezése és a 

szem-kéz koordináció terén jelentkeznek.  Ezek sérülés-specifikus fejlesztése, valamint a 

látásnevelés speciális nevelési-oktatási feladatokat, módszereket és eszközöket igényelnek. A 

gyengénlátás, aliglátás elsősorban a vizuális megismerő tevékenység kialakulására hat, de 

befolyásolja az analizálás-szintetizálás, a képzelet, az absztrahálás, a fogalomalkotás 
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képességét is.   

A képességfejlesztés időszaka nem zárul le az általános iskola befejezésével. A tanulók számára 

a szakiskolákban végzett tevékenységek is fejlesztő hatásúak képességstruktúrájukra és 

személyiségük alakulására egyaránt. Látássérülésük miatt gyakran önértékelési problémák 

jelentkeznek, amelyek jelentősen csökkenhetnek, ha kompetensnek érezhetik magukat 

tevékenységeik során. Ehhez egyénre szabott módszerekre, és a szükséges segédeszközökre 

van szükségük. 

 

A nevelésben-oktatásban használt segédeszközök többsége abban segíti a tanulót, hogy a 

gyengén érzékelhető, töredékes vizuális információkat felerősítse vagy egyéb érzékelési 

módokkal kiegészítse. Leggyakrabban használt segédeszközök a szemüvegek, 

távcsőszemüvegek, filteres szemüvegek, nagyítók, távcsövek és az elektronikus olvasó 

készülékek. Utóbbi eszközök másik neve az olvasó TV, amely lehet telepített és hordozható. 

Mindkét típusnak előnye, hogy nem csak a szöveg, vagy ábra mérete növelhető velük (akár 80-

szorosra is), hanem állítható a kontraszt, a színválasztás és a fényerő is. A megfelelő eszköz 

kiválasztása sokszor hosszabb folyamat, mert sok tényező befolyásolja a beválást. Csak akkor 

érdemes segédeszközt alkalmazni, ha a több haszonnal jár, mint amennyi gondot a használata 

okoz. A serdülőkorú fiatalok gyakran elutasítják az eszközhasználatot, akár még a szemüveget 

is, a kortárscsoport véleménye miatt. 

 

A gyengénlátó tanulók olvasási tempója általában lassabb az átlagosnál, amit az olvasandó 

szöveg minősége nagyban befolyásol. A szövegnek megfelelő betűtípussal, mérettel és 

kontraszttal kell rendelkeznie. Az átlagos megfelelő betűnagyság a 14-es, vagy 16-os. 

Természetesen, ha a tanuló nagyítót, távcsőszemüveget, vagy elektronikus olvasókészüléket 

használ, akkor a méret lehet kisebb is. A legjobban olvasható betűtípus a Tahoma, vagy Arial 

(a talpas betűk és a dőlt betűk sokkal nehezebben olvashatóak). Befolyásoló tényező a szöveg 

tömörsége. Ezt a sortávolság beállításával oldhatjuk meg. A fényviszonyok nagyon fontosak 

minden közellátást igénylő munkánál. A fényérzékeny (fotofóbiás) gyermekek kivételével kb. 

25.000 Kandelára (régebbi mértékegység szerint 1000 Luxra) van szükségük az olvasáshoz, 

íráshoz. Ez két-háromszorosa az átlagos iskolai vagy munkahelyi megvilágításnak. Ha a 

körülmények megkövetelik, egyéni megvilágítással biztosítható a szükséges fénymennyiség. A 

fényforrás beállításánál fontos szempont, hogy ne okozzon csillogást, káprázást, illetve, hogy 

ne melegítsen, mert a tanuló ezt általában a szeméhez nagyon közel alkalmazza. Praktikus a 

flexibilis lámpa, amelyet a tanuló a saját igényeinek megfelelően állíthat be. 

 

Ugyanilyen fontos szempont a szöveg közelítése a szemhez. A gyengénlátó, aliglátó tanuló 
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szinte minden esetben közelről néz. Ha folyamatosan görnyednie kell, az másodlagos 

gerincbetegséghez vezethet. A gerincoszlop egészségének megtartására szolgál a minden 

gyengénlátó, vizuális úton tanuló aliglátó tanuló számára elengedhetetlen emelhető lapú asztal, 

amely lehetővé teszi a több fokozatba állítást a különböző tevékenységeknél. Az ezzel végzett 

tevékenységeket megkönnyíti a csúszásgátló fólia, amely nem engedi leesni a taneszközöket. 

 

Sok gyengénlátó tanuló használ speciális, nagyobb vonalközű, erősebb vonalozású, vastagabb 

lapú írófüzeteket, amit külön számukra gyártanak. Ezekhez határozott nyomot hagyó 

íróeszközök valók. Rajzoláshoz, szerkesztéshez is erőteljes nyomot hagyó ceruzák, 2B jelzésű, 

puha grafitok alkalmasak. Ezek azonban nem különlegesek, mindenki számára beszerezhetők. 

Külön gyengénlátóknak tervezett, gyárilag előállított szemléltető eszközök hazánkban 

nincsenek. Az általános eszközöket ők is tudják használni, ha közelről megnézhetik, de 

adaptálhatók számukra némi átalakítással, színezéssel, kontúrozással. 

 

A gyengénlátó tanulók számára az infokommunikációs eszközök használata hasonlóan 

nélkülözhetetlen, mint a vak diákok esetében. Különösen fontos a tízujjas gépelés használata, a 

szövegszerkesztés rutinszintű elsajátítása, a képernyőnagyító speciális programok ismerete. A 

látássérült tanulók esetében gyakori szem-kéz koordinációs zavar az oka a grafomotoros 

képességek gyengeségének. A kézírás kiváltható számítógéppel, segítségével jól olvasható, 

esztétikus, számukra is követhető írásmunkákat készítenek. 

 

 

Tanulásszervezési és értékelési javaslatok 

 

A látássérült tanuló számára nem a tanulásszervezési formák, hanem az azokban alkalmazott 

tevékenységek jelentik a nehézséget. Bármilyen forma keretében a beszélgetés, a verbális 

gondolkodási feladatok megoldása terén az ép látásúakkal teljesen egyforma esélyekkel 

rendelkezik. Minél több a látást, a pontos vizuális megkülönböztetést, írást és olvasást igénylő 

tevékenység, annál több hátrányt okoz a látássérülés. Támaszkodhatunk auditív figyelmükre, 

memóriájukra. Ezeknek a képességeknek a fejlesztésére érdemes fokozott figyelmet fordítani.  

 

Ha ezekre a nehezített tevékenységekre szűkítjük le nézőpontunkat (a valóságban inkább a 

vegyes tevékenység a jellemző), kétségtelenül a frontális munka az, amelyben a látássérült diák 

legnehezebben tud egyenrangú félként részt venni. A szemléltetés tárgyát rosszabbul, vagy 

egyáltalán nem látja. A munkatempóját számos tényező fékezheti, a feladatvégzésében a 

technikai elemek lekötik energiáinak egy részét. Nem tud társai tempójával lépést tartani, 
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kapkod, nem képes munkáját elég megfontoltan, ellenőrizve elvégezni. 

 

Ha a pedagógus arra törekszik, hogy ezeket elkerülje, differenciált feladatokat kell adni 

számára. Bizonyos feladattípusok esetében elegendő lehet némileg kevesebb gyakorlás. Máskor 

eltérő módszerekre, eszközökre lehet szükség. Az egyénre szabott követelmények ösztönöző 

hatásúak az ismeretszerzésben. 

 

 

A látássérült tanulók képesek kooperatív tanulási technikák használatára. A csoportmunka 

gyakran előnyösebb a számukra, mert kisebb a kapcsolattartás tere és a tanuló közelebb van a 

vizuális információkhoz. A kisebb térben sokkal könnyebben megnézheti közelről, vagy 

megtapogathatja a szemléltetési eszközt, vagy munkadarabot. A csoportmunka arra is kiváló 

alkalmat nyújt, hogy az egyes feladatokat a tanulók képességei alapján, differenciáltan ossza ki 

a pedagógus. Így a pontos látást igénylő feladatok helyett lehetőség van olyat választani, 

melyben a látássérült tanuló használhatja ép érzékszerveit, egyéb képességeit.  

A társak közötti együttműködést akadályozhatja, hogy a metakommunikatív jelzések egy részét 

a látássérült tanuló nem érzékeli, az arcmimikát, gesztusokat és a szemkontaktust nem látja. 

Ezért felerősödik a verbális kommunikáció jelentősége. 

 

Az önálló munkavégzést megkönnyíti, ha a differenciált feladatvégzés során a látássérült diák 

számára a pedagógusok biztosítják a tananyag sokirányú megismerését, és elegendő gyakorlási 

lehetőséget. Számolni kell azzal, hogy a tanuló nem kér mindig segítséget, amikor arra szüksége 

lenne. A tanárok fontos feladata, hogy figyelemmel kísérjék a tanulók munkáját, nyújtsanak 

segítséget az esetleges elakadások során, de adjanak lehetőséget az önálló ismeretszerzésre, 

saját problémamegoldásra is. 

 

A látássérült tanuló értékelésénél sok esetben a pedagógusok automatikusan a szóbeli feleletet 

preferálják, holott a látássérült tanuló is képes lehet az írásbeli produktum elkészítésére, ha a 

megfelelő eszköz rendelkezésre áll (pontírógép, de ma már sokkal inkább képernyőolvasó, vagy 

nagyítóprogrammal ellátott számítógép, elektronikus olvasóeszköz, stb.) és ha a feladatlap nem 

tartalmaz olyan feladatokat, melyek vizualitást igényelnek (pl. fogalmak összekötése, 

ábrázoláson, képfelismerésen alapuló feladatok). De gyengénlátó diákok esetében ezek sem 

jelentenek problémát, ha a szükséges adaptáció megtörténik: nagyítás, nagyobb sortávolság, 

összekötés helyett számozás használata. 

 

A látássérült tanulónak az írásbeli értékelés esetében gyakran többletidőre lehet szüksége, ami 
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részben az eszközhasználatból fakad, részben a pontírásos, vagy nagyított szöveg olvasási 

sebességének növekedésével magyarázható. Erre a törvény lehetőséget nyújt a felvételi vagy 

az érettségi vizsgák letétele során is. Ennek ismeretében pedagógus által összeállított értékelő 

feladatlap készítése során javasolható a mennyiségi differenciálás. Az egyes feladattípusokból 

kevesebbet végezzen a tanuló, úgy, hogy közben minden fontos ismeretéről számot adhasson. 

 

Az érintett tanuló megismerése, a vele való egyeztetés nélkül nem célszerű az értékelés során 

használt eszközt meghatározni, hiszen lehetnek olyan egyéb szempontok, amelyeket tekintetbe 

kell venni (pl. gyengébb beszédkészség, vagy nehezen olvasható kézírás).  

 

 

A szakértői vélemény 

 

A látássérült tanulók tanulmányi idejük alatt és beiskolázásuk során a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye több alkalommal vizsgálja, és minden esetben szakértői véleménnyel látja el. 

Ez a dokumentum fontos, a gyakorlatban használható információkat ír le. A személyes és orvosi 

adatok mellett tartalmazza a funkcionális látásvizsgálat eredményét, illetve az erre épülő 

pedagógiai szükségleteket, javaslatokat. 

A Látásvizsgáló szakemberei gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatokat is végeznek. 

Gyakran mérnek intelligencia hányadost (IQ). Napjainkban leggyakrabban a WISC-IV tesztet 

használják. Nem csupán egy számértéket jelölnek, hanem részletezik a szubtesztek eredményét, 

illetve azt, hogy ennek mik lehetnek a pedagógiai következményei. 

A szakértői vélemény a befogadó intézmény pedagógusai számára javaslatokat, tanácsokat tesz 

például a tanulónak az osztályban történő elhelyezése, a használható taneszközök, feladatlapok, 

eltérő módszerek, felmenések tekintetében. Feltünteti, hogy ezekhez a változtatásokhoz milyen 

törvények és jogszabályok biztosítanak lehetőséget. Kijelöli a tanuló számára a megfelelő 

közoktatási intézményt, és tartalmazza a kötelező felülvizsgálat időpontját. 

A látássérült fiatal fogadása előtt érdemes a dokumentumot alaposan tanulmányozni. 

 

 

 

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények 

 

A szakértői véleményt a Látásvizsgáló elküldi a szülőknek, a befogadó oktatási 

intézményeknek, valamint a megfelelő szakirányú egységes gyógypedagógiai módszertani 
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intézménynek is. Esetünkben ez a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona, illetve 

a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, és 

Kollégiuma. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények feladata az integráltan, 

azaz nem speciális intézményben nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

sérülés-specifikus megsegítése, valamint a befogadó intézmények pedagógusaiknak 

támogatása tanácsadással, felvilágosító programok szervezésével. Ezt a munkát integrációt 

segítő utazó gyógypedagógusok végzik. A gyógypedagógusok készséggel állnak az integráló 

iskolák, tanárok rendelkezésére, céljuk, hogy minden látássérült tanuló esetében megvalósuljon 

az inklúzió, a valódi, sikeres és hatékony befogadás. 
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VI. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv 

(közismereti 

rész) 

2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv (szakmai 

rész) 

1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

 

 

 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5 

 

 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Fogalakoztatás I.       2 

 

 

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése 

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

1  1  1    

Népi kézműves 

vállalkozásismeretek, 

marketing 

1  1  1  1  

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő 

szakmai ismeretek 
2  2  2  2  

Szőnyegszövő 

szakmai néprajz 
1,5  1  1    

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 
 10  11  11  11,5 

Szőnyegszövő 

szakmai rajz 

gyakorlat 

 2  2  2  2 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 
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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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

1500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18  

 

  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek kialakítása 4        4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2        2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2        2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2        2 

Munkavédelmi 

jogi ismeretek 
4        4 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi alapismeretek       4  4 

Munkaviszony létesítése       4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

11497-12  

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1.       10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2.       10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       24  24 

Munkavállalói szókincs       20  20 

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás  

működtetése 

Művészettörténet 36  36  36  32  140 

Egyetemes művészet 18  18  18  16  70 

Magyar művészettörténet 18  18  18  16  70 

Általános néprajz 36  36      72 
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Tárgyi néprajz 12  12      24 

Folklór   8      8 

Ünnepkörök, szokások 12  8      20 

Tájegységek néprajza 12  8      20 

Rajz gyakorlat  36  36  72  32 176 

Színtan  12  6  6   24 

Ornamentika  6  6  30  10 52 

Szakrajzi alapismeretek  12  12  18  12 54 

Térábrázolás   6  12  18  10 46 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
36  36  36    108 

Mesterségbemutató, vásár 12  12  12    36 

Szakmai előmenetel 8  8  8    24 

Zsűriztetés 8  8  8    24 

Szakmai fórumok 8  8  8    24 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

36  36  36  32  140 

Népi kézműves 

marketing alapjai 
36  36      72 

Népi kézműves vállalkozási 

alapismeretek 
    36  32  68 

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai 

ismeretek 
72  72  72  64  280 

Textiltörténet  12  12  12  10  46 

Szövőeszközök típusai 10  10  10  4  34 

A fonás története, 

fonószerkezetek 
9  9  9  9  36 

A felvetés története, 

felvetőszerkezetek 
9  9  9  9  36 

A szövés története, 

szövőszerkezetek 
14  14  14  16  58 

A textilipar nyersanyagai 12  12  12  12  48 

Fonalfestés 6  6  6  4  22 

Szőnyegszövő szakmai 

néprajz 
54  36  36    126 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1296 

Tájegységek gyapjúszövés 

kultúrája, szőnyegei 
27  18  18    63 

Korok és szőnyegek 27  18  

 

18    63 

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 
 360  396  396  368 1520 

Felvetés   72  36  36  36 180 

Egyszerű csíkritmusok 

szövése 
 216  180  180  188 764 

Székely festékesek, kilimek 

szövéstechnikái  
 36  144  144  108 432 

Befejező műveletek  36  36  36  36 144 

Szőnyegszövő szakmai rajz 

gyakorlat 
 72  72  72  64 280 

Kötéstan  9  9  9  9 36 

Csíkritmusok, folyamatos és 

zárt kompozíciók 
 9  9  9  9 36 

Festékes szőnyegek 

kompozíciói, motívumai 
 18  18  18  18 72 

Mintagyűjtemény, 

tervdokumentáció készítése, 

archiválás 

 36  36  36  28 136 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 252 504 216 540 208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 964 /29,9 % 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2256/70,1 % 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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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 

11500-12  

Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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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 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 
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Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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14. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra 

1.31. 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. 

1.32. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

1.33. Témakörök 

1.33.1. 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. 

1.33.2. 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 
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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. 

1.33.3. 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. 

1.33.4. 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. 

1.33.5. 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 

1.33.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 
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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.  

1.34. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

1.35. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

1.35.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

1.35.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

1.36. 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 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u
n
k
aj

o
g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u
n
k
av

is
zo

n
y
 

lé
te

sí
té

se
 

Á
ll

ás
k
er

es
és

 

M
u
n
k
an

él
k
ü
li

sé
g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

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 
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Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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15. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

 A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 Témakörök 

 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.  

 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. 

 

 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 
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az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 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. 

 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    
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1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre  x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

 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 I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11497-12  

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
y
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v
ta

n
i 

re
n
d
sz
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ez

és
 I

. 
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 I
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M
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n
k
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i 
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ó
k
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x x x x 

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 formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett 

egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1312 

16. Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra 

3.21. 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 

3.22. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek. 

3.23. Témakörök 

3.23.1. 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 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 idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes 

és pontos használata révén fog megvalósulni. 

3.23.2. 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.  

3.23.3. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 
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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. 

3.23.4. 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 szókincset, ami 

alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. 

A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. 

3.24. 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. 

3.25. 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. 

3.25.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 
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1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

13. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. digitális alapú feladatmegoldás x    

3.25.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

3.26. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10681-12 azonosító számú, 

 

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1317 

A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Művészet-

történet 
Általános néprajz Rajz gyakorlat 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

Népi 

kézműves 

vállalkozásism

eret, marketing 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai művészeti, néprajzi ismereteit × × x x             

A hagyományos mintakincs alapján az alapanyag, forma, funkció és a 

díszítmény harmonikus egységét alkalmazva alkot 
 × x     x         

Figyelemmel kíséri a kortárs kézművesek tevékenységét  ×          x x x   

Kialakítja, berendezi műjelét műhelygalériáját     x     x       

Kialakítja és kezeli raktárát               x x 

hagyományőrző rendezvényeket látogat        x         

Mesterség-bemutatót tart, bemutatókon, vásárokon, pályázatokon részt 

vesz 
  x  x  x          
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Zsűrizteti termékeit, minőségi munkavégzésre törekszik   x              

Tájékozódik szakmai fejlődésének lehetőségiről,- szakmai pályázatok, 

továbbképzések, szakmai fórumok, érdekképviseleti szervezetek – 

különféle szakmai rangok, címek (Népművészeti Ifjú Mestere, Népi 

iparművész) megszervezésének módjáról 

   x  x   x        

Vállalkozást indít és működtet         x     x   

Üzleti tervet készít               x x 

Kiépíti, létrehozza saját arculatát, promóciós anyagokat, cégért készít           x  x  x  

Piackutatást végez, meghatározza a célközönséget, kivitelezési koncepciót 

alakít ki 
            x    

Kialakítja értékesítési csatornáit             x  x  

Költségkalkulációt, árkalkulációt készít, alapanyag-szükségletet számol, 

tájékozódik az alapanyag-beszerzés lehetőségeiről 
            x    

Garanciát vállal munkájára              x   

Gondoskodik a biztonságos raktározásról            x     

Gondoskodik a késztermék csomagolásáról, ellátja a megfelelő 

információkkal 
            x x   

Dokumentálja munkáit (rajzos, műszaki, foto dokumentáció)    x             

Gondoskodik munkavédelmi szabályok betartásáról és baleset megelőzésről   x   x           

Dokumentál, elvégzi/elvégezteti a szükséges adminisztrációt        x x        

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai × ×               

A különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, szellemi és 

tárgyi sajátosságai 
× ×               
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Népművészet, néprajz alapjai      x           

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai x       x         

Különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, tárgykultúrájának 

változásai 
     x           

Jelentős bemutatók, pályázatok    x  x           

A zsűriztetés lehetőségei    x x  x          

A műhely, műhelygaléria létrehozásának törvényességi, szakmai 

szempontja 
   x x x   x        

A műhely, műhelygaléria berendezésének, munkavédelmi, 

környezetvédelmi, és szakmai, és látványosság szempontjából történő 

kialakítása  

    x x x          

A raktár kialakítása, működtetése, a raktárkezelés szabályai         x  x      

Vállalkozási formák          x       

A vállalkozás létrehozásának. működtetésének szabályai      x           

Piackutatás és marketing alapjai     x            

Saját promotálás készítése                 

Költségkalkuláció, árképzés    x             

Üzleti terv SWOT analízis készítés                x 

A kivitelezési-és műhelyrajz készítésének alapjai egyezményes jele, pontos 

használatuk 
  x x x            

A népi kézművesség termékeinek értékesítési formái lehetőségei      x         x x 

Szerzői jog szabályai           x x    x 

Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások    x x          x x 

A szakmai életút lehetőségei, szakmai elismerések     x x           
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Szerszámok, munkaeszközök     x x           

Alapanyagok és azok beszerzésének lehetőségei     x x           

Munka-baleset- és tűzvédelem alapjai               x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvezet ismerete × x               

Szakmai rajzok, tervek jelzéseinek megértése, követése     x x           

Szakmai dokumentáció készítésének ismerete                 

Zsűriztetés szabályainak ismeret          x x      

Bemutatókon való részvétel lehetőségeinek ismerete        x x         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x            

Szorgalom x x               

Precizitás       x x         

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x      x x x    

Prezentációs készség x x     x    x x x    

Konfliktusmegoldó készség      x   x  x  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x   x          x x 

Tervezés       x x    x  x x  

Gyakorlatias feladatértelmezés  x  x  x        x   
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4. Művészettörténet tantárgy  140 óra 

8.7. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok 

átfogó képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet legfontosabb 

korszakairól, ezek művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról és a 

stílustörekvésekről. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes 

művészettörténeti korszakok iparművészetének bemutatása. 

8.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

8.9. Témakörök 

8.9.1. Egyetemes művészettörténet 70 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi kultúrákban 

A kézművesség új-kőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

8.9.2. Magyar művészettörténet 70 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. Szkíták, hunok és 

avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 

Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 
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8.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

8.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

8.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

8.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   
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3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

8.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

9.  Általános néprajz tantárgy  72 óra 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 

szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb 

irányairól, a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli életéről. A 

népi kézműves képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-medence 

tájegységeinek néprajza, tárgyi és szellemei néprajzának megismertetése, az ünnepkörök, 

szokások elsajátíttatása. 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Tárgyi néprajz 24 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

9.3.2. Folklór 8 óra 

Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 

Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 

Népi gyógyítás 

9.3.3. Ünnepkörök, szokások 20 óra 

Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 1324 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 

A játék szerepe a paraszti társadalomban 

9.3.4. Tájegységek néprajza 20 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Múzeumi, tájházi tárgyakkal 

1.7. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

kutatás 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  ×  

1.5. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
×    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló ×    

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10.  Rajz gyakorlat tantárgy 176 óra 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan 

megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási módokat, a szakrajzi 

alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és napjainkban, a motívumok, 

ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Színtan 24 óra 
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A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

10.3.2. Ornamentika 52 óra 
Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

10.3.3. Szakrajzi alapismeretek 54 óra 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

10.3.4. Térábrázolás  46 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 
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Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum, tájház, faluház gyűjteménye, természetben rajzolás, tanterem. 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

 

10.5.2. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Népi kézműves szakmai alapismeretek tantárgy  108 óra 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek azokkal a 

lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi kultúrában a 

közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a népművész csak a tradíció 

ízlésvilágának az ismert jelképrendszer felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A 

jelentős falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, 

hogy a legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek 

alkotó munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több lehetőség 

segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, teremtő műhelymunkájukat. 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

11.3. Témakörök  

11.3.1. Mesterségbemutató, vásár 36 óra 

Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 

Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb országos 

rendezvénye 

Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

NESZ közös szervezése 

Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 
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Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 

Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

11.3.2. Szakmai előmenetel 24 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek adódnak, mit 

érhet el tehetséggel, szorgalommal. 

Elismerések, kitüntetések: 

Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 

Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

11.3.3. Zsűriztetés 24 óra 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége van a 

népi iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 

Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 év 

folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az alkotó, kérheti a 

Népi Iparművész címet. 

11.3.4. Szakmai fórumok 24 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma fennmaradásában, 

gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell pályázatokon részt venni, pályázatot 

írni. 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara 

Pályázatok, Konferenciák 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 

Vásárok 

Kiállítások 
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Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6 projekt   x  

1.7. házi feladat x    

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   
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11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

12. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy 140 óra 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma 

kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely 

biztonságos működtetésére. 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

12.3. Témakörök  

12.3.1. Népi kézműves marketing alapjai  72 óra 

Marketing szerepe és fejlődése, a marketing gondolkodáskialakítása. 

Piac jellemzői, célpiac meghatározása, célpiachoz igazodó marketingmix kidolgozása. 

Fogyasztói magatartás, vásárlói döntést meghatározó tényezők. 

Termékpolitika, termékfejlesztés, termékválaszték, termékek márkázása, termékek 

csomagolása. 

Árpolitika céljai, árakat meghatározó tényezők, árképzés folyamata, árkialakítás 

módszerei, árképzés speciális formái, behatoló ár, bevezető ár, lélektani ár. 

Értékesítés politika, értékesítési csatornák, közvetítők funkciói. 

Kommunikációs politika, reklám, értékesítés ösztönzés, személyes eladás, propaganda, 

kiállítások, vásárok, ajándéktárgyak, eladáshelyi reklám, termékkatalógus. 

Arculat - logo, cégér, csomagolás, honlap készítése, névjegy, üzlet, nyitott műhely, 

műhelygaléria kialakítása. 

A szekunder és primer piackutatás összehasonlítása, szóbeli és az írásbeli megkérdezés 

jellemzői, a kérdőív szerkesztés szabályai, kérdőívek feldolgozásának módja, kérdőívek 

értékelése. 

Stratégia típusok, vállalkozás környezetének elemei, versenykörnyezet elemei. 

12.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek 68 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formáinak megismerése különösen a kisvállalkozásokra 

jellemző KFT és BT előnyei és hátrányai. 

A vállalkozások létrehozásának, és megszűnésének gazdasági, jogi szabályai, felmerülő 

költségei. 

Az egyéni vállalkozás alapításának, működésének feltételei. Egyéni vállalkozót terhelő 

adók. 

Üzlet és műhely, nyitásával, járó jogi és adminisztratív teendők, engedélyek beszerzése. 

Alapvető számviteli ismeretek, mérleg és eredmény-kimutatás fogalma, célja. Bevételek 

meghatározása, amortizáció jelentése, számítása. 

A mérleg tételek és eredmény-kimutatás kategóriáinak meghatározása. 

Pénzügyi ismeretek, hitel, kamat, finanszírozás módjai. 
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Hitelezési eljárás megismerése, hitellel járó költségek és kockázatok. 

Adózási alapismeretek, a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok. 

Alkalmazottal kapcsolatos bejelentési és járulékfizetési kötelezettség. 

Az üzleti terv fejezeteinek megismerése, induló vállalkozáshoz üzleti terv készítése. 

Költségszámítás, önköltségszámítás, árképzés. 

Általános forgalmi adó mértéke, számítása. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek, a gyártó, a kereskedő felelőssége, a termékekre 

vonatkozó szavatossági jog jelentése. 

Ellenőrző hatóságok szerepe: 

Országos Munkavédelmi Felügyelőség, 

Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési területei. 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, műhelygalériák. 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  
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1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. Képes illusztrációk mesterségbemutatókról  x x  

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 

promociós anyagairól, honlapok 
 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 

10692-12 azonosító számú, 

 

Szőnyegszövés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10692-12 azonosító számú, Szőnyegszövés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása 

során fejlesztendő kompetenciák 

10692-12  

Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai ismeretek 
Szőnyegszövő 

szakmai néprajz 

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 

Szőnyegszövő  

szakmai rajz  

gyakorlat 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai, néprajzi ismereteit x x x x x x x x x x x x x x x x x 

A textil kultúra néprajzi és szakmai 

hagyományainak figyelembevételével a 

szőnyegszövés elméleti anyaga birtokában, 

dolgozik  

       x x x x x x  x x x 

Megtervezi a munkafolyamatokat   x x       x x      
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Berendezi a műhelyét  x x x x x x   x x x x     

Beszerzi az eszközöket, kéziszerszámokat, 

alapanyagokat  
 x x x x x x           

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt készít x      x x x     x x x x 

Megtervezi/tervezteti a szőnyeget, értelmezi a 

tervet, látványtervet, szakrajzot készít, megtervezi a 

szövéstechnikát 

x x   x x        x x x x 

Kiválasztja, kiszámolja szükséges láncfonal 

mennyiséget,  
      x           

Szövő kereten-, állványon elkészíti a felvetést  x  x x x    x    x    

A szövőszékhez, felveti/felvetteti a láncot  x  x x x    x    x    

A szövőszéken befűzi a nyüstökbe és a bordába a 

láncfonalat  
x x  x x x    x        

Kiválasztja és előkészíti a vetülékfonalat x x x  x x     x x  x x x x 

Az állványt / szövőszéket szövésindításhoz 

működőképessé teszi 
         x        

Próbaszövést végez           x x     x 

Törekszik minőségi munkavégzésre       x x x x x x x x x x x 

Megszövi a munkadarabot          x x x    x  

Festékeseket, szőnyegeket, csergéket, 

pokrócféléket, tarisznyákat és egyéb gyapjúból, 

kenderből, rongyból készült textíliákat sző 

         x x x x     

Adjusztálja a nyersterméket             x     

Csomagolja, értékesíti a készterméket             x     
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Dokumentál             x    x 

Betartja a munkavédelmi előírásokat           x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Szőnyegek és a szövés kultúrtörténetének, szakmai 

és néprajzi hagyományainak tudatos használata 

(egyetemes és magyar) 

x       x x         

Szőnyegkészítés műveleti, kivitelezési sorrendjének 

ismerete és betartása 
         x x x x x x x x 

Fonás eszközeinek, fejlődéstörténete   x               

Felvetés eszközeinek, fejlődéstörténete x  x       x        

Szövés eszközeinek, fejlődéstörténete x x  x       x x      

Szövés alapanyaga, a természetes alapanyagok 

tudatos használata 
     x x x x         

Festékes szőnyegek minta-, szín- és kompozíciós 

variácói,alkalmazásuk 
x    x  x x x  x x  x x x  

Festékes szőnyeg szövéstechnikainak, technológiai 

használata 
       x x  x x   x x  

Kárpát-medence, a gyimesi-, moldvai csángók, és 

bukovinai székelyek gyapjúszövő kultúrája 
x    x  x x x  x x   x x  

Kárpát-medencében, valamint a gyimesi-,moldvai 

csángóknál és a Bukovinában használt 

szövéstechnikák 

x    x  x x x  x x   x x  

Tervek és műhelyrajzok megértése és értelmezése        x       x x x x 

Szőnyegszövés technikáinak alkalmazása           x x   x x  
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Szőnyegeken alkalmazható mintakincsek 

felhasználása 
x      x x x  x x   x x x 

Szőnyegek szövéstechnológiái,alkalmazásuk x       x x  x x  x x x  

Végső adjusztálás módjai alkalmazásuk             x     

Csomagolás, a terméken elhelyezendő információ 

ismerete, használta 
            x     

Szövő szakma jeles képviselőinek munkásságának  x      x x x         

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Eszközök karbantartása, balesetvédelem x x x x x x x x  x x x x x x x  

Szövő eszközök működtetése          x x x x x    

Alapanyagok felismerése, értelemszerű használata      x    x x x x  x   

Technikák felismerése, alkalmazása        x x x x x x  x   

Tervek értelmezése, utasítások megértése, pontos 

követése 
             x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Monotónia tűrés        x   x x x x  x  

Szorgalom, igyekezet        x  x x   x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság        x  x x x x x    

Visszacsatolási készség x x x x x x x x  x x x x x x x x 

Irányíthatóság          x x x x  x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Kontroll (ellenőrző képesség)         x x x x x  x x x 

Módszeres munkavégzés        x x x x x x x x x x 
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13. Szőnyegszövő szakmai ismeretek tantárgy 280 óra 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A szövött-anyagok készítése fejlődéstörténetének megismertetése, a fonás, felvetés, szövés 

munkaműveleteinek és eszközeiknek története. 

A tantárgy célja, hogy a tanulók koronként egymáshoz viszonyítva ismerjék meg a 

szövőszakma jelentős területeinek a fejlődését a történelmi idők során. Mely alapanyagból, 

milyen eszközzel fontak, ehhez a fonalhoz/cérnához, mely felvetési és szövési mód-, szövő 

szerkezet tartozott adott korban, adott földrajzi területen, milyen terméket szőttek, mivel 

színezték hogyan díszítették, mire használták. 

Ismeretek elsajátítása a kilim szőnyegek szövéséről, kiemelten a magyar nyelvterület 

szőnyegei, az erdélyi festékesek, csángó szőnyegek valamint a nomád szőnyegek.  

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelemi-, földrajzi-, néprajzi-, művészettörténeti-, biológiai-, kémia-, fizikai ismeretek 

13.3. Témakörök  

13.3.1. Textiltörténet 46 óra 

A legfőbb jelezők, összefüggések felismertetése, térben és időben.  A szőnyegszövés 

elterjedésének földrajzi és történeti, időbeni megjelenése.  A szövőszakma jelentős 

területeinek a fejlődése a történelmi idők során. Mely alapanyagból, milyen eszközzel 

fontak, ehhez a fonalhoz/cérnához, mely felvetési és szövési mód-, szövő szerkezet 

tartozott adott korban, adott földrajzi területen, milyen terméket szőttek, mivel színezték 

hogyan díszítették, mire használták. 

Ismeretek elsajátítása a kilim szőnyegek szövéséről, kiemelten a magyar nyelvterület 

szőnyegei, az erdélyi festékesek, csángó szőnyegek valamint a nomád szőnyegek. A 

szőnyegek típusai, mintázata, színei, szövéstechnikái, jellemző használata. Hasonlóságok 

és különbözőségek. 

13.3.2. Szövőeszközök típusa 34 óra 

A szövéshez szükséges munkaműveleteknek és szerszámainak rendszerbe foglalt 

bemutatása, felsorolása, csoportosítása.  

13.3.3. A fonás története, fonószerkezetek 36 óra 

A növényi és az állati eredetű textil alapanyagok fonása és az azokhoz szükséges 

szerkezetek. A fonalak készítésének módjai és lehetőségei, az őskortól kezdve, a mai 

manufaktúrákig. A törő, tiloló, bontó, fésülő-kártoló eszközök és gépek, az orsó, guzsaly, 

rokkák, kézi vezérlésű fonógépek, kisipari fonógépek, melyekkel a ma használatos 

szövőfonalak készülnek. 

13.3.4. A felvetés története, felvetőszerkezetek 36 óra 

A különböző alapanyagú fonalak és cérnák felvetéshez való előkészítése, (motollálás, 

csévélés, cérnázás). A különböző felvető szerkezetek és működésük, alkalmazásuk 

lehetőségei. A legkülönbözőbb szövő szerkezetekre való felvetések, az őskortól kezdve, 
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a mai manufaktúrákig, a madzagszövőtől, és karmantyúbabától a kereteken át, a 

függőleges és vízszintes szövőszékekig. 

13.3.5. A szövés története, szövőszerkezetek 58 óra 

Az őskortól kezdve a ma is használatos szövő szerkezetekig a szőnyegszövésre alkalmas 

szerkezetek fejlődéstörténete, működése és alkalmazhatósága. 

13.3.6. A textilipar nyersanyagai 48 óra 

A szőnyegszövés alapanyagainak és segédanyagainak rendszerezése, táblázat. A 

szövéshez használható  természetes alapanyagok útja a szövésig, kiemelten a 

növényi eredetű, és állati eredetű  szálas anyagok. A szálas anyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságai, felhasználásának lehetőségei. A fonalak finomsági számozása. Különböző 

fonal és  cérna minőségek. Sodratok. Cérnázás, cérna típusok. A szőnyegek 

funkcióhoz illő alapanyagai.  

13.3.7. Fonalfestés  22 óra 

A fonalak és cérnák színezésének története, lehetőségei. 

Természetes és mesterséges színezékek. 

A fonalfestés módja, festőnövényekkel. 

A festéshez használatos vegyszerek és azok munka és balesetvédelme. 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

- Mintagyűjtemény készítése,  

- Régi erdélyi szőnyegek tanulmányozása (alapanyag, szövéstechnika, szín, 

kompozíció, lánc és vetülék minőség, egy cm-re eső szálak száma) 

- Régi szőnyegek/ szőnyeg részletek, lehető leghitelesebb lemásolása 

- Festőnövények gyűjtése, és felhasználása 

- Mintadarabok készítése különféle szövő eszközökön. 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Makettek: 

fonó szerkezetek, felvető szerkezetek, 

szövő szerkezetek 

1.2. kiselőadás  x x 

1.3. megbeszélés x x x 

1.4. szemléltetés   x 

1.5. műhelylátogatás   x  

1.6. képek, filmek vetítése   x Számítógép, projektor 
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9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x 

 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x 

 

1.3. 
Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. 

Ismeret-alkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   

 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x   

 

3. Képi információk körében     

3.1. 
szerkezetek működését 

ábrázoló rajzok értelmezése 
x x  

 

4. 
Komplex információk 

körében 
   

 

4.1. 
Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x   

 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban, felkészülés után 
x x  

 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló x x   

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   

 

5.1. 
Információk rendszerezése 

mozaik feladattal 
 x  
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5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  

 

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
   

 

6.1. 
Munka megfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x 

 

7. Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
   

 

7.1. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
x x x 

 

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 

    

8.1. Technológiai próbák végzése x x   

8.2. Anyagminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

8.3. Tárgyminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54.§ (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  

10. Szőnyegszövő szakmai néprajz tantárgy           126 óra  

10. 1. A tantárgy tanításának célja 

A néprajz tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó képet 

kapjanak az egyetemes és a magyar szakmai néprajz legfontosabb korszakairól, a 

legfontosabb néprajzi tájegységek gyapjúszövő kultúrájáról, a legnevesebb műhelyekről, 

és alkotókról. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes népművészeti, népi 

iparművészeti stílusok, műhelyek, korszakok, bemutatása.  

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi-, földrajzi ismeretek, művészettörténet. 

10.3. Témakörök  

10.3.1.  Tájegységek gyapjúszövés kultúrája, szőnyegei 63 óra 

A szőnyegek szövésének jelentős területei, jellemző szőnyegei, gyapjú szőttesei 

A magyar nyelvterület gyapjúszövő kultúrája 

Erdély szőnyegei,  

Székelyföld festékesei 

Csángó szőnyegek és szőttesek 

Bukovinai festékesek 

Délvidék szőnyegei  
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10.3.2. Korok és szőnyegek 63 óra 

Régi korok szőnyegei 

Csomózott és kilim szőnyegek 

Gyapjú szőnyegek, szőttesek, festékesek 

Csergék 

Kender szőnyegek 

Rongy-szőnyegek 

XIX. század vége – XX. század első fele szőnyegei, szövő műhelyei Erdélyben 

Háziipari mozgalom 

Torontáli szőnyegek,  

Háziipari szövetkezetek szőnyegei,  

Huszka József gyűjteménye, (1909.) Visky Károly rajzai a festékes szőnyegekről 

XX. század 2. felének festékesei Erdélyben 

Kortárs népművészet 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely, múzeumok 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 

 

Mintagyűjtemények 

1.2. kiselőadás  x x 

1.3. megbeszélés x x x 

1.4. szemléltetés   x 

1.5. műhelylátogatás   x  

1.16. képek, filmek vetítése   x Számítógép, projektor 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Hallott szöveg feladattal vezetett x x x  
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feldolgozása 

1.2. 
Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeret-alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x    

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x    

3. Képi információk körében     

3.1. Ábrázoló rajzok értelmezése x x   

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x   

 

4.42. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban, felkészülés után 
x x  

 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Információk rendszerezése 

mozaik feladattal 
 x  

 

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  

 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

7. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
   

 

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
   

 

8.1. Technológiai próbák végzése x x   

8.2. Anyagminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

8.3. Tárgyminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Szőnyegek szövése gyakorlat tantárgy                                                    1520 óra 
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11.1. A tantárgy tanításának célja 

A szőnyegszövés technikáinak és munkamódszereinek elsajátítása, begyakorlása, 

vizsgadarabok megszövése. 

Szövő szerkezetek működtetése, karbantartása  

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11.3. Témakörök  

11.3.1. Felvetés 180 óra 

Az elméletben tanultak alkalmazása, a gyakorlatban.  

A megtervezettek szerint, a kiválasztott szövő szerkezetre való felvetés.   

Keretek, állványok felvetése.  

Szövőszékekre, a láncfonalak előkészítése, szövőszék lánchengerének elkészítése, 

nyüstbe, bordába fűzés, előszövés készítése 

11.3.2. Egyszerű csíkritmusok szövése 764 óra 

A szövés munkaműveleteinek elsajátítása, egyszerű mintázat segítségével.  

A szőnyegek párhuzamosságának, szélek épségének és szépségének begyakorlása. 

11.3.3. Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái 432 óra 

A tanult szövéstechnikák, szövésmódok gyakorlatban való alkalmazása.  

Falvédők, ágytakarók, szőnyegek szövése 

11.3.4. Befejező művelete 144 óra 

A szövőkeretekről, szövőszékekről lekerülő félkész/nyers-áru piacképessé tétele. A két 

darabban szövött szőnyegek összevarrása. 

 Szálvégek eldolgozása, vasalás, gőzölés.  

Mérés után címkézés, használati utasítás (textil kresz csatolása), csomagolás, 

adminisztráció, értékesítésig raktározás. 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 

Az SZVK-ban megadott eszközjegyzék 
1.2. megbeszélés x x x 

1.3. szemléltetés   x 

1.4. műhelylátogatás   x 
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1.5. képek, filmek vetítése   x 

11.5.2. tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1. Információ feldolgozó tevékenységek    

Az SZVK-ban megadott teljes 

eszközjegyzék 

1.1. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

1.2. Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

2. Ismeret-alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   

2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   

3. Képi információk körében    

3.1. szerkezetek működését ábrázoló rajzok 

értelmezése 
x x  

4.  Komplex információk körében    

4.1. Esetleírás készítése műhelylátogatásról x   

4.2. Esemény helyszíni értékelése szóban, 

felkészülés után 
x x  

5. Csoportos munkaformák körében    

5.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

6. Gyakorlati munkavégzés körében    

6.1. Munka megfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x 

7. 
Üzemeltetési tevékenységek körében    

7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x x 

8. Vizsgálati tevékenységek körében    

8.1. Technológiai próbák végzése x x  

11.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13.  Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 280 óra 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elsajátított szakrajzi ismeretek alkalmazása. A szőnyegek kivitelezhetőségének, 

használhatóságának, valamint néprajzi és esztétikai megfelelésének megtervezése. A 

tervek kivitelezésének módjai és lehetőségeinek elsajátítása. A festékesek kompozíciós 

szabályainak és alap motívumainak alkalmazása. Vázlatok készítése, részletrajzok, 

technikai tervek  rajzai,  leírásai. Megtervezi a szőnyegen alkalmazható 

szövéstechnikákat, lánc és vetülékfonalak minőségét, színét, sűrűségét, mennyiségét. 

Kötéstervet készít, színtervet készít, látványtervet készít. Elkészíti a műhelyrajzot és 

leírást. Mintagyűjtemény készítése. Rajzok segítségével a festékes szőnyegek 

arányrendszerének elsajátítása. Szín tanulmányok. 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajzi-, néprajzi ismeretek 

13.3. Témakörök 

13.3.1. Kötéstan 36 óra 

A szövetek kötésének alap ismeretei, a lánc és vetülékfonalak kereszteződésének 

lehetőségei. 

Alapfogalmak: kötésrajz részei, lánc kötéspont, vetülék kötéspont ábrázolása, 

mintaelem, raport. 

Alapkötések és az abból levezetett kötések. 

Gyapjú szőttesek kötésének lehetőségei.  

Csergék, táblás szőttesek. 

13.3.2. Csíkritmusok, folyamatos és zárt kompozíciók 36 óra 

A gyapjú szőttesek egyik fontos mintázási lehetősége, a csíkritmus, és a különböző 

méretű rácsos (kockás) szőttesek. 

A festékesek, és más kilim szőnyegek forma és szín kompozíciói.  

13.3.3. Festékes szőnyegek kompozíció, motívumai 72 óra 

A szőnyegszövő szakma legfontosabb tananyaga a erdélyi festékes szőnyegek 

tanulmányozása.  

A festékes szőnyegek típusai, szövés technikái, színei, színkompozíciói, 

szövetszerkezete, lánc és vetülék fonalai, szövet sűrűsége, minősége, a festékesek 

különböző mintái, motívumai, és azok alkalmazása, szövés technikái 

13.3.4. Mintagyűjtemény, tervdokumentáció készítése, archiválás 136 óra 

A festékes szőnyegek mintáinak, arányrendszerének elsajátítása, a minták és szőnyegek 

rajzolása segítségével. 

Régi, és mai alkotók szőnyegeinek, azok mintáinak és szövéstechnikáinak lerajzolása.  
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Fotó dokumentáció. 

Az elkészült szőnyegek terveinek és fonalmintáinak, fotó dokumentumainak valamint 

az anyagbeszerzés lehetőségeinek összegyűjtése, a későbbi kivitelezhetőség igényével. 

Archiválás, raktározás. 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 

Mintagyűjtemény 1.2. megbeszélés x x x 

1.3. szemléltetés   x 

1.4. műhelylátogatás   x  

1.5. képek, filmek vetítése   x  

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

sor-

szám 

Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

 

1.3. 
Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   

 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   
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3. Képi információk körében     

3.1. vázlatrajzok, látványrajzok értelmezése x x  

Mintagyűjtemény, rajzasztal 
3.2. műhelyrajz készítése leírásból x x  

3.3. rajz készítése tárgyról x   

3.4. rajz kiegészítés x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése műhelylátogatásról x    

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Információk rendszerezése mozaik 

feladattal 
 x  

 

5.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. 
Munka megfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  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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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

Négy évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. 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. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10681 – 12 

Népi kézműves vállalkozás 

működtetése 

Rajz gyakorlat 

Színtan 

Ornamentika 

Szakrajzi alapismeretek 

Térábrázolás 

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegek szövése gyakorlat 

Felvetés  

Egyszerű csíkritmusok szövése 

Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái  

Befejező műveletek 

Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat 

Kötéstan 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt 

kompozíciók 

Festékes szőnyegek kompozíciói, motívumai 

Mintagyűjtemény, tervdokumentáció 

készítése, archiválás 

10681 – 12 Népi kézműves vállalkozás működtetése szakmai követelménymodul 

Rajz gyakorlat tantárgy 

Témakörök  
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Színtan  

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

 

Ornamentika 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

 

Szakrajzi alapismeretek 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   
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Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

 

Térábrázolás  

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

 

10692-12  Szőnyegszövés szakmai követelménymodul 

Szőnyegek szövése gyakorlat tantárgy  

Témakörök  

Felvetés 

Az elméletben tanultak alkalmazása, a gyakorlatban.  

A megtervezettek szerint, a kiválasztott szövő szerkezetre való felvetés.  Keretek, 

állványok felvetése.  

Szövőszékekre, a láncfonalak előkészítése, szövőszék lánchengerének elkészítése, 

nyüstbe, bordába fűzés, előszövés készítése. 

 

Egyszerű csíkritmusok szövése 

A szövés munkaműveleteinek elsajátítása, egyszerű mintázat segítségével.  

A szőnyegek párhuzamosságának, szélek épségének és szépségének begyakorlása. 

 

Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái  
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A tanult szövéstechnikák, szövésmódok gyakorlatban való alkalmazása.  

Falvédők, ágytakarók, szőnyegek szövése. 

 

Befejező műveletek 

A szövőkeretekről, szövőszékekről lekerülő félkész/nyers-áru piacképessé tétele.  

A két darabban szövött szőnyegek összevarrása. 

Szálvégek eldolgozása, vasalás, gőzölés.  

Mérés után címkézés, használati utasítás (textil kresz csatolása), csomagolás, 

adminisztráció, értékesítésig raktározás. 

Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 

Témakörök  

Kötéstan 

A szövetek kötésének alap ismeretei, a lánc és vetülékfonalak kereszteződésének 

lehetőségei. 

Alapfogalmak: kötésrajz részei, lánc kötéspont, vetülék kötéspont ábrázolása, mintaelem, 

raport. 

Alapkötések és az abból levezetett kötések. 

Gyapjú szőttesek kötésének lehetőségei.  

Csergék, táblás szőttesek. 

 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt kompozíciók 

A gyapjú szőttesek egyik fontos mintázási lehetősége, a csíkritmus, és a különböző 

méretű rácsos (kockás) szőttesek. 

A festékesek, és más kilim szőnyegek forma és szín kompozíciói.  

 

Festékes szőnyegek kompozíció, motívumai 

A szőnyegszövő szakma legfontosabb tananyaga az erdélyi festékes szőnyegek 

tanulmányozása.  

A festékes szőnyegek típusai, szövés technikái, színei, színkompozíciói, 

szövetszerkezete, lánc és vetülék fonalai, szövet sűrűsége, minősége, a festékesek 

különböző mintái, motívumai, és azok alkalmazása, szövés technikái 

 

Mintagyűjtemény, tervdokumentáció készítése, archiválás  

A festékes szőnyegek mintáinak, arányrendszerének elsajátítása, a minták és szőnyegek 
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rajzolása segítségével. 

Régi, és mai alkotók szőnyegeinek, azok mintáinak és szövéstechnikáinak lerajzolása.  

Fotó dokumentáció. 

Az elkészült szőnyegek terveinek és fonalmintáinak, fotó dokumentumainak valamint az 

anyagbeszerzés lehetőségeinek összegyűjtése, a későbbi kivitelezhetőség igényével.  

Archiválás, raktározás. 
 

 

 

 

 

5.72. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

34 215 01 

NÉPI KÉZMŰVES  

(SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKMAIRÁNY) 

szakképesítés  

szakiskolában történő oktatásához  

mozgássérültek (sm) számára 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– 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 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai 
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és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01  

A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 

105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

III. 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 4. Művészet, közművelődés, 

kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 
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végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

XXXVI. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

Módszertani ajánlás mozgáskorlátozott fiatalok szakképzéséhez 

 

11. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) személy (tanuló, fiatal) 

A mozgáskorlátozottság meghatározásakor nehéz egységes, minden szempontot kielégítő 

definíciót adni. A megnevezés területenként eltérő, mint ahogyan más-más szempontok 

kerülnek előtérbe a fogalmak meghatározásakor is. Az ENSZ – egyezményében – a 

fogyatékossággal élő személyek kifejezést használja (2007. évi XCII. törvény a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről). Hazai szinten az alábbi elnevezések, kifejezések fordulnak elő: 

- „fogyatékos személy”, ezen belül „mozgási funkciókban sérült ember”, „mozgásszervi 

fogyatékos” (1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról); 

- „fogyatékos személy/gyermek”, „fogyatékkal élő gyermek”, „fogyatékossággal élők”, 

ezen belül „testi fogyatékos gyermek”, „mozgáskorlátozott személy” (1993. évi III. 

törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról); 

- „fogyatékos személy”, szűkebb kategóriaként „testi fogyatékosságban szenvedők”, 

„mozgásában korlátozott” (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről); 

- „fogyatékossággal élő személy” (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) 

- „sajátos nevelési igényű gyermek”, amelyen belül „mozgásszervi fogyatékos” (2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) stb. 
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A pedagógia, gyógypedagógia területén leginkább elfogadott a mozgáskorlátozott kifejezés.  

 

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve meghatározása szerint: „A testi 

fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett 

károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll 

fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A 

különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke 

és területe. (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról) 

 

12. A mozgáskorlátozottság csoportosítása 

A mozgáskorlátozottságot kiváltó megbetegedések rendszerezése: a károsodás, sérülés hiány 

- a keletkezés ideje szerint lehet veleszületett vagy szerzett, 

- a keletkezés helye szerint érintheti a csont, ízületi, izom, idegrendszert, 

- a kiváltó kórok szerint lehet pl. gyulladás, daganat, vírus stb. 

 

13. A mozgáskorlátozottságot kiváltó mozgásszervi rendellenességek pedagógiai 

szempontú csoportosítása 

 

a. Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok 

 

Veleszületetten fejlődési rendellenesség következtében az alsó és felső végtagokat érintő 

hiányok, deformitások különböző variációi alakulnak ki. Szerzett formák (amputációk) 

alakulnak ki különböző betegségek (pl. daganat, egyéb megbetegedések) vagy traumák (pl. 

áramütés, égés stb.) következtében. 

 

Prognózis 

Végleges állapot, melynek korrekciója sérüléstől függően protézissel korrigálható. 

 

Társuló deformitások, és egészségügyi problémák 

Sérüléstől, hiánytól függően lehet:  

- gerincferdülés, 

- a medence helyzetének kóros megváltozása, 

- az ízületek tengelyeltérései, 
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- a látás károsodása, 

- a testkép, testtudat eltérései (fantomfájdalom, érzések), 

- keringési problémák, 

- a hőháztartás megváltozása. 

 

A veleszületett végtaghiánynál az agyi érési folyamatokkal, a szocializációs fejlődéssel 

párhuzamosan tanulják meg a sérülés kompenzálását a gyermekek. Kézhiány esetén nagyon jól 

használják a kézfunkciók pótlására lábukat, de a meglévő felsővégtag-csonkkal is képesek 

manipulálni. Természetesen a végtagcsonk nem tud olyan erőt kifejteni és olyan finommotoros 

mozgást sem végezni, mint a teljes értékű végtag. Felső művégtag használata munka közben a 

testtartás védelme miatt fontos, de a funkciót, a differenciált érzékelést és az ép végtag fizikai 

erejét a művégtag nem biztosítja.  

 

Javaslatok 

Alsóvégtag hiány, protézis használat, kerekesszék használat esetén biztosítani kell az 

akadálymentes helyváltoztatást, az épületen belüli biztonságos közlekedést. A megfelelő 

bútorzat (állítható magasságú, esetleg dönthető lapú asztal, állítható magasságú szék) 

alkalmazásával megelőzhetőek a társuló sérülések (gerincferdülés, szem romlása). 

A felsővégtag károsodása vagy hiánya a manipulációt, a finommozgást igénylő feladatok 

kivitelezését nehezíti. Amikor a mozgáskorlátozott fiatal a szakképző intézményben megkezdi 

tanulmányait, - a tapasztalatai alapján - már nagyon jól kialakította saját „kompenzáló 

technikáját”. Többnyire ügyesen manipulál, kézhiány esetén lábbal vagy szájjal is. Protézisét 

(művégtagját) segítő, támasztó kézként használja. Fontos, hogy a szakoktató, pedagógus 

elfogadja ezt a sajátos technikát, és méltányolja a fiatal erőfeszítéseit. Ezekben az esetekben, 

az elméleti oktatás során az írásos tevékenységek megkönnyítésére javasolt a számítógép 

használata. 

Szükség lehet még a munkavégzés közben a megfelelő külső segítség biztosítására is pl. a 

munkadarab, munkaeszköz előkészítése történhet segítséggel, a gyakorló fázisban szükség 

lehet a munkadarab méretének megváltoztatására, a durvább fogásmód miatt a nagyon 

kisméretű munkadarab sajátos rögzítésére stb.  

A segítés módja és mértéke minden esetben egyénre szabott kell, hogy legyen! 

 

b. Petyhüdt bénulást kiváltó kórformák (myelodisplasia, myopathia, perifériás 

bénulások stb.) 

 

Ebbe a csoportba azok a mozgásszervi elváltozások sorolhatók, amelyeknél az izom tónusa 
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különböző mértékben csökkent, a mozgás pontos, megfelelő módon és erővel való 

végrehajtását az izomzat gyengesége, bénulása akadályozza. Az érintett izmok ernyedtek, 

tónustalanok. 

 

A kóreredet alapján további csoportosítás lehetséges: 

i. Gerincvelői eredetű kórformák (pl. spina bifida, MMC, trauma következtében 

létrejövő sérülés) 

ii. Progresszív izomdisztrófiák (pl. DMP, SMA) 

iii. Perifériás idegsérülések (pl. szülési felkarbénulás) 

 

vii. Gerincvelői eredetű kórformák 

A veleszületett kórformák esetében a magzati életben a gerincoszlop egy bizonyos szakasza 

nyitva marad. Ebből adódóan a fejlődési rendellenesség mértékétől függően, különböző 

súlyosságú bénulás jöhet létre. A sérülés a gerincoszlop bármely szakaszán előfordulhat, de 

legnagyobb gyakorissággal az ágyéki, keresztcsonti szakaszon alakul ki. 

Szerzett forma kialakulhat különböző daganatok, illetve a gerincet ért traumák következtében, 

amikor a gerincvelő különböző mértékben sérülést szenved. 

 

Következmények 

A gerincvelő motoros, érző vagy mindkét idegpályájának különböző kóreredetű károsodása 

következtében (a károsodás helyétől és súlyosságától függő területen) az izom tónusa, 

működőképessége csökken, különböző mértékben petyhüdté válik. Az izomerő csökkenése 

lehet teljes vagy gyengült. A sérülés mértékétől függően vegetatív tünetek is megjelenhetnek 

(széklet és vizelet inkontinencia), amelyek a szociális kompetenciák fejlődését is 

befolyásolhatják. 

 

Társuló problémák 

A sérülés magasságától, súlyosságától függően kialakulhatnak: 

- gerinc deformitások (amikor a gerinc fiziológiás görbületei megváltoznak pl. 

gerincferdülés), 

- csípő ízületi deformitások, 

- az alsó végtag degeneratív elváltozásai, 

- inkontinencia, 

- érzészavarok, érzéskiesések. 
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Az oktatás során kerülendő 

A munkakörülményeket úgy kell megteremteni, hogy elkerüljük az alábbi veszélyhelyzeteket: 

- Minden olyan testhelyzetet, illetve mozgást igénylő tevékenység, amely a meglévő 

deformitás irányába károsan hat, valamint a sérült gerincszakaszt terheli. 

- A bénult rész túlterhelése, az ízületek túlnyújtása 

- Hosszantartó nyomás a veszélyeztetett helyeken (felfekvés megelőzése). 

 

viii. Progresszív izomdisztrófiák (izomsorvadás) 

Izomdisztrófiáról akkor beszélünk, amikor a vázizom progresszív gyengülését egy genetikailag 

meghatározott kóros elváltozás okozza. Izomeredetű forma leggyakrabban a DMP (dystrophia 

musculorum progressiva), a leggyakrabban előforduló gerincvelői eredetű forma az SMA 

(spinális izomatrófia, Spinal Muscular Atrophy) 

 

Következmények 

Az izom elváltozása miatt az addig egészségesen fejlődő gyermek indokolatlanul többször 

elesik, fáradékonyabb. A gyermek saját testén kapaszkodik fel felállásnál. A gyengülési 

folyamatot az izomszövet folyamatos pusztulása, csökkenése és zsír-, illetve kötőszövetté való 

átalakulása okozza. Súlyosabb esetben nem is alakul ki járás. 

 

Prognózis 

Az ebbe a csoportba tartozó diagnózisok a tudomány jelen állása szerint visszafordíthatatlan, 

folyamatosan romló tüneteket mutatnak. Az izom gyengülése test szerte minden izomra 

kiterjed, melynek következtében a légző rendszer izomzata is érintetté válik. 

 

Az oktatás során kerülendő 

- A megterhelő, fárasztó tevékenységek, melyek túlzott kifáradást okozhatnak. 

- A légutak bármilyen akadályozatása fulladásveszéllyel járhat. 

- A megfázások, felsőlégúti megbetegedések lehetőségét kerülni kell, mert súlyos 

következményeket okozhatnak. 

ix. Perifériás idegsérülések 

A perifériás idegrendszert (nem agyi, nem gerincvelői) érintő elváltozások, kórformák. 

Veleszületett formái során az idegrendszer a szülés során sérül (pl. szülési felkarbénulás), 

szerzett formáit okozhatja daganat, baleset, vírusos gyulladás, műtét utáni állapot stb. Az 

érintett terület szerint (végtagok, törzs egy adott pontja, arc egyes részei stb.) a sérülés sokféle 

lehet. 
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Javaslatok a petyhüdt bénulást kiváltó kórformák esetén 

Javasolt minden olyan testhelyzet, tevékenység kerülése, amely erős fizikai igénybevételhez, 

túlzott kifáradáshoz vezet, valamint a gerincoszlop fokozott igénybevételét jelenti. 

Kettős megelőzést szolgálhat, ha a mozgáskorlátozott fiatal nem ül folyamatosan, hanem 

testhelyzetét gyakran változtatja. Gerincvelő-károsodásnál az érzéskiesés következtében a fiatal 

egyes esetekben nem érzi a hőt, fájdalmat sem, ezért fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy 

ne üljön például fűtőtest közelébe, mert az esetleg égési sérülést okozhat. 

Az inkontinencia (vizelet és széklettartási probléma) miatt a rendszeres ürítés szükséges, ezért 

akadálymentes mellékhelyiséget biztosítani kell, emellett ügyelni kell a kialakult napirend 

betartására. 

Az alsóvégtag bénulása esetén nehezített a hely- és helyzetváltoztatás. A közlekedéshez 

segédeszközre lehet szükség, ami lehet bot, járókeret, kerekesszék. Ezekkel az eszközökkel 

történő közlekedés csak akadálymentes környezetben valósítható meg. Szüksége lehet a 

tanulónak személyi segítségre a közlekedésben vagy a munkavégzés előtt, az előkészítő 

mozzanatoknál, esetleg a munkavégzés közben is.  

 

c. Korai agykárosodás utáni mozgásrendellenességek (cerebrális parézis, CP) 

 

A leggyakoribb központi idegrendszeri sérülés. Az agy fejlődése során károsodást szenved, 

melynek következtében megváltozik az izmok beidegzése. Az izmok tónusa test szerte 

megváltozik: általában a végtagok izomzata feszesebb, spasztikus, míg a törzs izomzata 

renyhébb, hipotón. 

 

Következmények 

- A mozgásfunkciók (motoros funkciók) zavara miatt az érintett izmok működése, a 

mozgások kivitelezése megváltozik: a tónus lehet fokozott (spasztikus formák) vagy 

petyhüdt (hipotónia), lehet a mozgás inkoordinált (tremor, ataxia), kialakulhat 

túlmozgásos forma (atetótikus), illetve az előzőek bármilyen variációja, súlyossága 

(kevert forma). 

- A károsodás mértékétől függően a motoros tünetek is változatosak lehetnek: csak egy 

végtagra kiterjedő, az alsó végtagokat, az egyik testfelet, mind a négy végtagot érintő 

stb. 

- Kóros reflexek akadályozhatják a mozgások kivitelezését. 

- A cselekvéses tapasztalatszerzés akadályozottsága miatt a kognitív funkciók 

fejlődésének zavara, különböző észlelési problémák (vizuális, auditív, téri) 

jelentkezhetnek. 
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- Kommunikáció akadályozottság alakulhat ki, amennyiben a beszédben résztvevő  

izomzat is érintett. 

 

Javaslatok 

Szükség lehet egyénenként kialakítani a munkaeszköz fogásának, használatának optimális 

módját. Előfordulhat, hogy csak speciális eszközök segítségével, esetleg a munkadarabok, 

eszközök rögzítésével érhető el a megfelelő tevékenység. A manipulációt nagymértékben 

befolyásolja még a nem megfelelő, kóros testhelyzet is. Ezért az optimális testhelyzet 

megválasztásával is befolyásolni, segíteni tudjuk a finommozgások pontosabb végrehajtását.  

A helyes ülésnél mindig a fiziológiás testhelyzet a kiinduló helyzet. Láb talpon, boka, térd-, 

csípőízület derékszögben, törzs egyenes, váll vízszintes helyzetben, a fejtető párhuzamos a 

mennyezettel, a gerinc ágyéki szakasza megtámaszkodik a szék támláján. Segíthetjük a láb 

talpon megtartását, ha a talp alá csúszásmentes szőnyegpadlót vagy gumiszőnyeget helyezünk. 

Előfordulhat, hogy a fiatal már kialakította magának azt a testhelyzetet, amelyben izmainak 

görcsössége csökken, esetleg túlmozgásai megszűnnek – egyénileg mérlegelve, a 

balesetvédelmi szempontokat betartva közösen kialakítható a tanuláshoz, gyakorlati 

tevékenységekhez is megfelelő testhelyzet. 

Nagyon jellemző – elsősorban – a spasztikus (fokozott izomtónus) tüneteket mutató fiataloknál 

a munkatempó nagymértékű lelassulása. Számukra a munkafolyamatok világos lebontása és 

azok sorrendjének megtanulása segítheti a folyamatot. 

Általában a járás, a hely- és helyzetváltoztatás különböző mértékben akadályozott. A járást 

segítő eszközök, illetve a kerekesszék használatában a tanuló segítséget igényelhet. Mindenkor 

fontos szempont a környezeti adaptáció, az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés 

biztosítása. 

Kiemelten támogatandó terület a kommunikáció, ennek segítése (alternatív eszközökkel, vagy 

az írásbeliség (számítógép), más esetben a szóbeli felelet preferálásával) nagyban hozzájárulhat 

az iskolai teljesítmény eredményességéhez. A központi idegrendszer károsodása miatt a tanulók 

gyakran megjelenésükben, pillanatnyi teljesítményükben – főleg stresszhelyzetben – súlyosabb 

képet mutatnak a valós állapotuknál. Minden szakembernek, aki mozgáskorlátozott fiatallal 

foglalkozik, meg kell tanulnia, hogy tanítványát ne a külső megjelenése, általában a 

mozgásteljesítménye, vagy egy-egy megnyilvánulása alapján, hanem összteljesítménye és a 

környezet adottságainak figyelembe vétele, összhangja alapján ítélje meg. 

A tanulás során komoly nehézséget jelenthetnek a megismerő tevékenységek zavarai: a 

testtudat, a lateralizáció, a téri tájékozódás, a vizuális és az akusztikus érzékelés, a grafomotoros 

fejletlenség, a szem-kéz koordináció zavara mind-mind befolyásolhatják a tanulási 

teljesítményt. Ezek egy része a megfelelő tanulási és gyakorlati környezet kialakításával 
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csökkenthető (pl. megfelelő megvilágítás, irányok jelölése stb.), másik részük 

kompenzálásához a készségek, képességek célzott fejlesztése szükséges, esetleg alternatív 

megoldások alkalmazása válhat szükségessé. 

 

d. Egyéb eredetű mozgásrendellenességet okozó kórformák (rendszerbetegségek, 

ortopédiai kórformák, reumás megbetegedések, stb.) 

 

Elsősorban az eddigi felosztásba nem illeszthető ortopédiai és reumás betegségek okozta 

mozgásrendellenességek tartoznak ebbe a csoportba.  

 

Javaslatok 

Kiemelt szempont a fenti kórformáknál a kíméletes fizikai terhelés, a gerincbetegségeknél a 

gerincoszlop védelme, a testméreteknek megfelelő környezet kialakítása, ha szükséges, az 

orvosi előírások, tanácsok betartása. 

 

14. A mozgáskorlátozottság hatása a tanulási folyamatra 

A mozgáskorlátozottság tanulásban mutatkozó hatásai részben a mozgásos tapasztalatszerzés 

hiányából, részben észlelési zavarokból, a felsővégtag működésének akadályozottságából, 

zavarából, valamint a mozgáskorlátozottsággal összefüggő kommunikációs akadályozottságból 

adódnak. 

A tanulási-tanítási folyamatban megmutatkozó jellegzetes eltérések az alábbiak: 

- a figyelem fáradékonysága, a feladattudat kialakításának és megtartásának esetleges 

problémái; 

- a gondolkodás rugalmasságának hiánya; 

- motivációs labilitás; 

- téri tájékozódási, lateralitási zavar (jobb-bal oldal differenciálásának nehézsége); 

- a vizuális és akusztikus észlelés zavara; 

- az írómozgások nehezítettsége, esetleg képtelensége a manipuláció, a finommotorika 

sérülése következtében; 

- a kommunikáció zavara; 

- lelassult tempó. 

 

15. Alapelvek a mozgáskorlátozott fiatalok szakképzésének megvalósításához 

A mozgáskorlátozottság leírásából és általános jellemzéséből is látható, hogy a 

mozgáskorlátozottságot nem lehet egységes akadályozottságnak tekinteni, mert ahány kórkép, 
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annyiféle a megjelenési forma, de még az azonos kórképeken belül is jelentős eltérések 

tapasztalhatók. Mindezekből következik, hogy a mozgáskorlátozott fiatalok szakképzéséhez, 

annak módosításához sem lehet egységes, mindenkire érvényes és alkalmazható módszertani 

leírást adni. Csupán általános alapelveket lehet megfogalmazni, amit mindig az egyéni 

adottságok és szükségletek, valamint a környezeti tényezők összehangolásával kell kialakítani 

és megvalósítani. 

 

Az alapelvek a következőkben foglalhatók össze: 

m. A mozgáskorlátozott fiatalok képzéséhez esetenként szükséges a tanügyi 

dokumentumok, és ezek alapján a képzés egyéni, sérülésspecifikus módosítása - 

adaptációja. 

- Az adaptáció nem jelentheti az adott szakma elsajátításához szükséges alap 

követelmények módosítását, csupán a célhoz vezető út módosítását, 

kiegészítését. Ez feltétele annak, hogy a mozgáskorlátozott fiatal is esélyekkel 

induljon a munkaerőpiacon. 

- Az adaptált program sikeres megvalósítása érdekében szükséges a speciálisan 

képzett, az adott típusú fogyatékosság ellátására felkészített szakember(ek) – 

szomatopedagógia szakos gyógypedagógus, konduktor – bevonása, és az 

intézmény pedagógusainak, szakoktatóinak szoros, konzultatív 

együttműködése. Hasznos lehet a mozgáskorlátozott fiatal intézménybe kerülése 

előtt, vagy tanulmányai kezdetén érzékenyíteni az intézménybe járó diákokat, 

valamint az intézmény munkatársait. 

n. A tanulást, szakképzést segítő sérülésspecifikus tan- és munkaeszközök, szerszámok 

egyénre adaptált kialakítása. A kialakításnál figyelembe kell venni a tanuló saját 

kéréseit, tapasztalatait. 

o. Egyéni elbírálás és differenciálás. Ez egyaránt vonatkozik a mozgáskorlátozott fiatal 

beiskolázásának elbírálására, és az elvárásra az egész tanulási, képzési folyamatban. Az 

egyéni elbírálás és differenciálás kizárólag az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása 

érdekében történhet.  

p. A komplex fejlesztés érdekében a törvényben előírt rehabilitációs órakeret személyre 

szóló, a speciális szükségleteknek megfelelő megtervezése és megvalósítása. Azért 

alakítottam át, mert ez követelmény-elvárás volt. 

q. Mozgáskorlátozott fiatal számára csak olyan szakképzés választható, melyet egészsége 

károsodása nélkül tud elsajátítani, és a későbbiekben művelni. Ennek eldöntése minden 

esetben szakorvos feladata (munkaalkalmasság megállapítása). 

r. A tárgyi feltételek kialakítása a törvényben előírt akadálymentesítésnek megfelelően, 

törekedve arra, hogy az mindenki számára egyenlő esélyt biztosítson. 

- A tanítási és gyakorlati oktatás során a másodlagos, társuló deformitások 

kialakulásának megelőzése (pl. testtartás elváltozásai), emiatt a termek, 

gyakorlati helyiségek berendezésekor, a munka- és ülésrend kialakításakor 

ezeknek a szempontoknak a figyelembe vétele. 
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Javaslatok a számonkérés módosításához 

Mozgáskorlátozott vizsgázó (tanuló) esetén –indokolt esetben és mindig egyéni elbírálás 

alapján – a vizsga időtartamában és a vizsgához rendelt jellemző vizsgatevékenységben a 

törvényben előírtaknak, valamint a szakértői véleményben megfogalmazottak alapján kell 

eljárni. Alapfeltétel, hogy „a felkészítés és a vizsgáztatás során is biztosítani kell a sajátos 

nevelési igényű vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs akadálymentességet.” (2011. 

évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 11. § (1); továbbiakban Szt.) 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók vizsgái – a jelenlegi jogi szabályozás mellett – az alábbiakban 

módosíthatók. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) értelmében: 

(4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató 

engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) értelmében: 

(2) A sajátos nevelési igény jellege alapján, a sajátos nevelési igényű vizsgázót - a gyakorlati 

vizsgatevékenység kivételével - mentesíteni kell egyes tantárgyak, tananyagegységek 

(modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól. Ha azt a sajátos nevelési igény 

jellege indokolja, a vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy 

annak egy típusa, szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, 

segédszemély alkalmazását, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok 

során alkalmazott segédeszközt, ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a szakmai 

vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli (interaktív) vizsgatevékenység szóbeli 

vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív) 

vizsgatevékenységgel történő felváltását. 

 

A több idő adása írásbeli és gyakorlati feladatoknál, írásbeli és szóbeli számonkérésnél indokolt 
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lehet a mozgáskorlátozott fiatalok és a társuló kommunikációs zavart mutató tanulók esetében. 

Bizonyos kórképek és a hozzá tartozó tünetek eleve lelassítják a munkatempót, ami a 

számonkéréssel járó fokozott stressz hatására még inkább romlik.  

- Görcsös bénulásnál az izomtónus az izgalom, a teljesíteni akarás következtében oly 

mértékűvé válhat, hogy a sérült ember képtelen a szükséges mozdulat kivitelezésére, 

vagy éppen a mozgáskoordinációs zavar fokozódik annyira, hogy lehetetlenné teszi a 

célirányos, összerendezett mozgások kivitelezését, beleértve ebbe a beszédmozgásokat 

is.  

- A petyhüdt bénulást okozó kórképeknél pedig azért indokolt a hosszabb idő adása, mert 

a tanulók az izom gyengesége következtében hamar elfáradnak. A feladatot csak 

hosszabb-rövidebb pihenőidő beiktatásával tudják teljesíteni, ami mindenképpen 

többletidőt jelent. 

Ha a mozgáskorlátozott vizsgázó (tanuló) kézírása nem elég gyors vagy hatékony, az írásbeli 

vizsgakövetelményeknek elektronikus eszköz (számítógép) igénybevételével is eleget tehet.  

A súlyos kommunikációs zavart mutató hallgatóknál, ahol a beszéd alig-, vagy egyáltalán nem 

érthető, a szóbeli helyett az írásbeli vizsga, vagy a számítógép használata ajánlott. 

 

A képzés során előforduló egyéb számonkérések során további adaptált formák alkalmazhatók, 

de figyelembe kell venni, hogy a hivatalos vizsgák során a jogszabályok által engedélyezett 

könnyítések alkalmazhatók. 

 

Javaslat az időtervben feltüntetett szabad sáv felhasználására  

A központi programban megadott tananyagegységek, követelménymodulok és a szakmai 

követelményeknek megfelelő kompetenciák elsajátításához a mozgáskorlátozott tanulónak 

esetenként hosszabb időre, és több gyakorlásra lehet szüksége. A szabad sáv órakerete 

lehetőséget nyújt az elméleti tananyagegységek vagy gyakorlatok magasabb óraszámban 

történő teljesítésére, az emelt óraszámban speciális segítségnyújtás biztosítására 

(szomatopedagógia szakos gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens 

közreműködésével). A szabad sáv órakeretében végzett, szakember által támogatott gyakorlás 

az egyéni képesség- és készségfejlesztésre is lehetőséget ad. 

Mozgáskorlátozott tanulóknál kiemelt jelentősége van az egészséges életmódra nevelésnek, a 

mozgásállapot megőrzésének és további javításának. Az időtervben feltüntetett szabad sávban 

ezért célszerű mozgásnevelés órákat, foglalkozásokat szervezni. A mozgásnevelés 

sérülésspecifikus módszereket és eszközöket alkalmaz, az akadályozottság korrekciójára és 

kompenzációjára, fejleszti a motoros képességeket, az egészség megőrzésére és egészséges 

életmódra nevel. A komplex rehabilitációs folyamaton belül kiemelten segíti a 

mozgásrehabilitációt.  

A mozgásnevelés órák – adott intézményben a szakképzésben részt vevő mozgáskorlátozott 
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tanulók számától, mozgáskárosodásuk típusától függően – egyéni vagy kiscsoportos formában 

szervezhetők. A mozgásnevelés órák, foglalkozások megtartásához megfelelően felszerelt 

tornaszoba, vagy tornaterem szükséges.  

A mozgásnevelés órákat a mozgáskorlátozottság típusának ellátására felkészített szakember 

láthatja el (szomatopedagógia szakos gyógypedagógus, központi idegrendszeri sérülés esetén 

konduktor is). 

 

 

VI. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

9. évfolyam 

heti 

óraszám 

9. évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai elmélet 

és gyakorlat 

együtt 

21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai rész) 

1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

Szakmai 

követelmény-modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

 

 

 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5 

 

 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2 

 

 

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése  

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

1  1  1    

Népi kézműves 

vállalkozásismeretek, 

marketing 

1  1  1  1  

10692-12 

Szőnyegszövés 

 

Szőnyegszövő szakmai 

ismeretek 
2  2  2  2  

Szőnyegszövő szakmai 

néprajz 
1,5  1  1    

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 
 10  11  11  11,5 

Szőnyegszövő szakmai 

rajz gyakorlat 
 2  2  2  2 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 31 

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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelmény-modul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

1500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és  

biztonság 
18  

 

  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi alapismeretek 4        4 

Munkahelyek kialakítása 4        4 

Munkavégzés személyi feltételei 2        2 

Munkaeszközök biztonsága 2        2 

Munkakörnyezeti hatások 2        2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4        4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi 

 alapismeretek 
      4  4 

Munkaviszony  

létesítése 
      4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1.       10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2.       10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       24  24 

Munkavállalói szókincs       20  20 

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése 

Művészettörténet 36  36  36  32  140 

Egyetemes művészet 18  18  18  16  70 

Magyar művészettörténet 18  18  18  16  70 

Általános néprajz 36  36      72 

Tárgyi néprajz 12  12      24 
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Folklór   8      8 

Ünnepkörök, szokások 12  8      20 

Tájegységek néprajza 12  8      20 

Rajz gyakorlat  36  36  72  32 176 

Színtan  12  6  6   24 

Ornamentika  6  6  30  10 52 

Szakrajzi alapismeretek  12  12  18  12 54 

Térábrázolás   6  12  18  10 46 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
36  36  36    108 

Mesterségbemutató, vásár 12  12  12    36 

Szakmai előmenetel 8  8  8    24 

Zsűriztetés 8  8  8    24 

Szakmai fórumok 8  8  8    24 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

36  36  36  32  140 

Népi kézműves 

marketing alapjai 
36  36      72 

Népi kézműves  

vállalkozási alapismeretek 
    36  32  68 

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai ismeretek 72  72  72  64  280 

Textiltörténet  12  12  12  10  46 

Szövőeszközök típusai 10  10  10  4  34 

A fonás története, 

fonószerkezetek 
9  9  9  9  36 

A felvetés története, 

felvetőszerkezetek 
9  9  9  9  36 

A szövés története, 

szövőszerkezetek 
14  14  14  16  58 

A textilipar nyersanyagai 12  12  12  12  48 

Fonalfestés 6  6  6  4  22 

Szőnyegszövő 

szakmai néprajz 
54  36  36    126 

Tájegységek gyapjúszövés 27  18  18    63 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 34 

kultúrája, szőnyegei 

Korok és szőnyegek 27  18  18    63 

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 
 360  396  396  368 1520 

Felvetés   72  36  36  36 180 

Egyszerű csíkritmusok 

szövése 
 216  180  180  188 764 

Székely festékesek, kilimek 

szövéstechnikái  
 36  144  144  108 432 

Befejező műveletek  36  36  36  36 144 

Szőnyegszövő szakmai  

rajz gyakorlat 
 72  72  72  64 280 

Kötéstan  9  9  9  9 36 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt 

kompozíciók 
 9  9  9  9 36 

Festékes szőnyegek kompozíciói, 

motívumai 
 18  18  18  18 72 

Mintagyűjtemény, 

tervdokumentáció  

készítése, archiválás 

 36  36  36  28 136 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 252 504 216 540 208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 964 /29,9 % 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2256/70,1 % 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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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 

11500-12  

Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
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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 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 
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Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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17. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra 

1.37. 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. 

1.38. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

1.39. Témakörök 

1.39.1. 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.  

1.39.2. 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 
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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. 

1.39.3. 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. 

1.39.4. 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. 

1.39.5. 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 

1.39.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 
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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 biztonságró l 

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.  

1.40. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

-  

1.41. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

1.41.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

1.41.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

1.42. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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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 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

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 
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Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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18. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

 A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 Témakörök 

 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.  

 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. 

 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 
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az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 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. 

 

 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    
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1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre  x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

 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 I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x x x x 

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 formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett 

egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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19. 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 

3.28. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek. 

3.29. Témakörök 

3.29.1. 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 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 idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes 

és pontos használata révén fog megvalósulni. 

3.29.2. 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.  

3.29.3. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 
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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. 

3.29.4. 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 szókincset, ami 

alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. 

A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. 

3.30. 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. 

3.31. 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. 

3.31.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 
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1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. digitális alapú feladatmegoldás x    

3.31.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

3.32. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A 

10681-12 azonosító számú, 

 

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Művészet-

történet 
Általános néprajz Rajz gyakorlat 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai művészeti, néprajzi ismereteit × × x x             

A hagyományos mintakincs alapján az alapanyag, forma, funkció és a 

díszítmény harmonikus egységét alkalmazva alkot 
 × x     x         

Figyelemmel kíséri a kortárs kézművesek tevékenységét  ×          x x x   

Kialakítja, berendezi műjelét műhelygalériáját     x     x       

Kialakítja és kezeli raktárát               x x 

hagyományőrző rendezvényeket látogat        x         

Mesterség-bemutatót tart, bemutatókon, vásárokon, pályázatokon részt 

vesz 
  x  x  x          

Zsűrizteti termékeit, minőségi munkavégzésre törekszik   x              
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Tájékozódik szakmai fejlődésének lehetőségiről,- szakmai pályázatok, 

továbbképzések, szakmai fórumok, érdekképviseleti szervezetek – 

különféle szakmai rangok, címek (Népművészeti Ifjú Mestere, Népi 

iparművész) megszervezésének módjáról 

   x  x   x        

Vállalkozást indít és működtet         x     x   

Üzleti tervet készít               x x 

Kiépíti, létrehozza saját arculatát, promóciós anyagokat, cégért készít           x  x  x  

Piackutatást végez, meghatározza a célközönséget, kivitelezési koncepciót 

alakít ki 
            x    

Kialakítja értékesítési csatornáit             x  x  

Költségkalkulációt, árkalkulációt készít, alapanyag-szükségletet számol, 

tájékozódik az alapanyag-beszerzés lehetőségeiről 
            x    

Garanciát vállal munkájára              x   

Gondoskodik a biztonságos raktározásról            x     

Gondoskodik a késztermék csomagolásáról, ellátja a megfelelő 

információkkal 
            x x   

Dokumentálja munkáit ( rajzos, műszaki, foto dokumentáció)    x             

Gondoskodik munkavédelmi szabályok betartásáról és baleset 

megelőzésről 
  x   x           

Dokumentál, elvégzi/elvégezteti a szükséges adminisztrációt        x x        

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai × ×               

A különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, szellemi és tárgyi 

sajátosságai 
× ×               
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Népművészet, néprajz alapjai      x           

A művészettörténet stíluskorszakai,  szellemi és tárgyi sajátosságai x       x         

Különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, tárgykultúrájának 

változásai 
     x           

Jelentős bemutatók, pályázatok    x  x           

A zsűriztetés lehetőségei    x x  x          

A műhely, műhelygaléria létrehozásának törvényességi, szakmai szempontja    x x x   x        

A műhely, műhelygaléria berendezésének, munkavédelmi, környezetvédelmi, 

és szakmai, és látványosság szempontjából történő kialakítása  
    x x x          

A raktár kialakítása, működtetése, a raktárkezelés szabályai         x  x      

Vállalkozási formák          x       

A vállalkozás létrehozásának. működtetésének szabályai      x           

Piackutatás és marketing alapjai     x            

Saját promotálás készítése                 

Költségkalkuláció, árképzés    x             

Üzleti terv SWOT analízis készítés                x 

A kivitelezési-és műhelyrajz készítésének alapjai egyezményes jele, pontos 

használatuk 
  x x x            

A népi kézművesség termékeinek értékesítési formái lehetőségei      x         x x 

Szerzői jog szabályai           x x    x 

Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások    x x          x x 

A szakmai életút lehetőségei, szakmai elismerések     x x           

Szerszámok, munkaeszközök     x x           

Alapanyagok és azok beszerzésének lehetőségei     x x           
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Munka-baleset- és tűzvédelem  alapjai               x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvezet ismerete × x               

Szakmai rajzok, tervek jelzéseinek megértése, követése     x x           

Szakmai dokumentáció készítésének ismerete                 

Zsűriztetés szabályainak ismeret          x x      

Bemutatókon való részvétel lehetőségeinek ismerete        x x         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x            

Szorgalom x x               

Precizitás       x x         

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x      x x x    

Prezentációs készség x x     x    x x x    

Konfliktusmegoldó készség      x   x  x  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x   x          x x 

Tervezés       x x    x  x x  

Gyakorlatias feladatértelmezés  x  x  x        x   
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4. Művészettörténet tantárgy  140 óra 

13.6. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok 

átfogó képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet legfontosabb 

korszakairól, ezek művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról és a 

stílustörekvésekről. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes 

művészettörténeti korszakok iparművészetének bemutatása. 

13.7. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

13.8. Témakörök 

13.8.1. Egyetemes művészettörténet 70 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi kultúrákban 

A kézművesség új-kőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

13.8.2. Magyar művészettörténet 70 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. Szkíták, hunok és 

avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 

Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 
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13.9. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

13.10. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

13.10.1. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

13.10.2. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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n

i 
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r
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    
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2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

13.11. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

14.  Általános néprajz tantárgy  72 óra 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 

szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb 

irányairól, a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli életéről. A 

népi kézműves képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-medence 

tájegységeinek néprajza, tárgyi és szellemei néprajzának megismertetése, az ünnepkörök, 

szokások elsajátíttatása. 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

14.3. Témakörök 

14.3.1. Tárgyi néprajz 24 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

14.3.2. Folklór 8 óra 

Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 

Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 

Népi gyógyítás 

14.3.3. Ünnepkörök, szokások 20 óra 
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Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 

A játék szerepe a paraszti társadalomban 

14.3.4. Tájegységek néprajza 20 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Múzeumi, tájházi tárgyakkal 

1.7. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

kutatás 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
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pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  ×  

1.5. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
×    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló ×    

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15.  Rajz gyakorlat tantárgy 176 óra 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan 

megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási módokat, a szakrajzi 

alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és napjainkban, a motívumok, 

ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 65 

15.3. Témakörök 

15.3.1. Színtan 24 óra 

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

15.3.2. Ornamentika 52 óra 
Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

15.3.3. Szakrajzi alapismeretek 54 óra 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

15.3.4. Térábrázolás  46 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 
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Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum, tájház, faluház gyűjteménye, természetben rajzolás, tanterem. 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

15.5.2. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

16. Népi kézműves szakmai alapismeretek tantárgy  108 óra 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek azokkal a 

lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi kultúrában a 

közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a népművész csak a tradíció 

ízlésvilágának az ismert jelképrendszer felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A 

jelentős falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, 

hogy a legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek 

alkotó munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több lehetőség 

segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, teremtő műhelymunkájukat. 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

16.3. Témakörök  

16.3.1. Mesterségbemutató, vásár 36 óra 

Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 

Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb országos 

rendezvénye 

Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

NESZ közös szervezése 
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Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 

Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 

Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

16.3.2. Szakmai előmenetel 24 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek adódnak, mit 

érhet el tehetséggel, szorgalommal. 

Elismerések, kitüntetések: 

Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 

Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

16.3.3. Zsűriztetés 24 óra 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége van a 

népi iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 

Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 év 

folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az alkotó, kérheti a 

Népi Iparművész címet. 

16.3.4. Szakmai fórumok 24 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma fennmaradásában, 

gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell pályázatokon részt venni, pályázatot 

írni. 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara 

Pályázatok, Konferenciák 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 
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Vásárok 

Kiállítások 

Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6 projekt   x  

1.7. házi feladat x    

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

17. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy 140 óra 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma 

kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely 

biztonságos működtetésére. 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

17.3. Témakörök  

17.3.1. Népi kézműves marketing alapjai  72 óra 

Marketing szerepe és fejlődése, a marketing gondolkodáskialakítása. 
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Piac jellemzői, célpiac meghatározása, célpiachoz igazodó marketingmix kidolgozása. 

Fogyasztói magatartás, vásárlói döntést meghatározó tényezők. 

Termékpolitika, termékfejlesztés, termékválaszték, termékek márkázása, termékek 

csomagolása. 

Árpolitika céljai, árakat meghatározó tényezők, árképzés folyamata, árkialakítás 

módszerei, árképzés speciális formái, behatoló ár, bevezető ár, lélektani ár. 

Értékesítés politika, értékesítési csatornák, közvetítők funkciói. 

Kommunikációs politika, reklám, értékesítés ösztönzés, személyes eladás, propaganda, 

kiállítások, vásárok, ajándéktárgyak, eladáshelyi reklám, termékkatalógus. 

Arculat - logo, cégér, csomagolás, honlap készítése, névjegy, üzlet, nyitott műhely, 

műhelygaléria kialakítása. 

A szekunder és primer piackutatás összehasonlítása, szóbeli és az írásbeli megkérdezés 

jellemzői, a kérdőív szerkesztés szabályai, kérdőívek feldolgozásának módja, kérdőívek 

értékelése. 

Stratégia típusok, vállalkozás környezetének elemei, versenykörnyezet elemei. 

17.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek 68 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formáinak megismerése különösen a kisvállalkozásokra 

jellemző KFT és BT előnyei és hátrányai. 

A vállalkozások létrehozásának, és megszűnésének gazdasági, jogi szabályai, felmerülő 

költségei. 

Az egyéni vállalkozás alapításának, működésének feltételei. Egyéni vállalkozót terhelő 

adók. 

Üzlet és műhely, nyitásával,  járó jogi és adminisztratív teendők, engedélyek 

beszerzése. 

Alapvető számviteli ismeretek, mérleg és eredmény-kimutatás fogalma, célja. Bevételek 

meghatározása, amortizáció jelentése, számítása. 

A mérleg tételek és eredmény-kimutatás kategóriáinak meghatározása. 

Pénzügyi ismeretek, hitel, kamat, finanszírozás módjai. 

Hitelezési eljárás megismerése, hitellel járó költségek és kockázatok. 

Adózási alapismeretek, a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok. 

Alkalmazottal kapcsolatos bejelentési és járulékfizetési kötelezettség. 

Az üzleti terv fejezeteinek megismerése, induló vállalkozáshoz üzleti terv készítése. 

Költségszámítás, önköltségszámítás, árképzés. 

Általános forgalmi adó mértéke, számítása. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek, a gyártó, a kereskedő felelőssége, a termékekre 

vonatkozó szavatossági jog jelentése. 

Ellenőrző hatóságok szerepe: 

Országos Munkavédelmi Felügyelőség, 

Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési területei. 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, műhelygalériák. 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK  

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. Képes illusztrációk mesterségbemutatókról  x x  

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 

promociós anyagairól, honlapok 
 x x  

17.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10692-12 azonosító számú, 

 

Szőnyegszövés  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10692-12 azonosító számú, Szőnyegszövés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása 

során fejlesztendő kompetenciák 

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai ismeretek 

Szőnyeg 

szövő 

szakmai 

néprajz 

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 

Szőnyegszövő  

szakmai rajz  

gyakorlat 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai, néprajzi ismereteit x x x x x x x x x x x x x x x x x 

A textil kultúra néprajzi és szakmai hagyományainak figyelembevételével a 

szőnyegszövés elméleti anyaga birtokában, dolgozik  
       x x x x x x  x x x 

Megtervezi a munkafolyamatokat   x x       x x      

Berendezi a műhelyét  x x x x x x   x x x x     
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Beszerzi az eszközöket, kéziszerszámokat, alapanyagokat   x x x x x x           

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt készít x      x x x     x x x x 

Megtervezi/tervezteti a szőnyeget, értelmezi a tervet, látványtervet,szakrajzot 

készít, megtervezi a szövéstechnikát 
x x   x x        x x x x 

Kiválasztja, kiszámolja szükséges láncfonal mennyiséget,        x           

Szövő kereten-, állványon elkészíti a felvetést  x  x x x    x    x    

A szövőszékhez, felveti/felvetteti a láncot  x  x x x    x    x    

A szövőszéken befűzi a nyüstökbe és a bordába a láncfonalat  x x  x x x    x        

Kiválasztja és előkészíti a vetülékfonalat x x x  x x     x x  x x x x 

Az állványt / szövőszéket szövésindításhoz működőképessé teszi          x        

Próbaszövést végez           x x     x 

Törekszik minőségi munkavégzésre       x x x x x x x x x x x 

Megszövi a munkadarabot          x x x    x  

Festékeseket, szőnyegeket, csergéket, pokrócféléket, tarisznyákat és egyéb 

gyapjúból, kenderből, rongyból készült textíliákat sző 
         x x x x     

Adjusztálja a nyersterméket             x     

Csomagolja, értékesíti a készterméket             x     

Dokumentál             x    x 

Betartja a munkavédelmi előírásokat           x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Szőnyegek és a szövés kultúrtörténetének, szakmai és néprajzi 

hagyományainak tudatos használata (egyetemes és magyar) 
x       x x         

Szőnyegkészítés műveleti, kivitelezési sorrendjének ismerete és betartása          x x x x x x x x 
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Fonás eszközeinek, fejlődéstörténete   x               

Felvetés eszközeinek, fejlődéstörténete x  x       x        

Szövés eszközeinek, fejlődéstörténete x x  x       x x      

Szövés alapanyaga, a természetes alapanyagok tudatos használata      x x x x         

Festékes szőnyegek minta-, szín- és kompozíciós variácói, alkalmazásuk 
x    x  x x x  x x  x x x  

Festékes szőnyeg szövéstechnikainak, technológiai használata        x x  x x   x x  

Kárpát-medence, a gyimesi-, moldvai csángók, és bukovinai székelyek 

gyapjúszövő kultúrája 
x    x  x x x  x x   x x  

Kárpát-medencében, valamint a gyimesi-, moldvai csángóknál és a Bukovinában 

használt szövéstechnikák 
x    x  x x x  x x   x x  

Tervek és műhelyrajzok megértése és értelmezése        x       x x x x 

Szőnyegszövés technikáinak alkalmazása           x x   x x  

Szőnyegeken alkalmazható mintakincsek felhasználása x      x x x  x x   x x x 

Szőnyegek szövéstechnológiái,alkalmazásuk x       x x  x x  x x x  

Végső adjusztálás módjai alkalmazásuk             x     

Csomagolás, a terméken elhelyezendő információ ismerete, használta             x     

Szövő szakma jeles képviselőinek munkásságának  x      x x x         

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Eszközök karbantartása, balesetvédelem x x x x x x x x  x x x x x x x  

Szövő eszközök működtetése          x x x x x    

Alapanyagok felismerése, értelemszerű használata      x    x x x x  x   

Technikák felismerése, alkalmazása        x x x x x x  x   

Tervek értelmezése, utasítások megértése, pontos követése              x x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Monotónia tűrés        x   x x x x  x  

Szorgalom, igyekezet        x  x x   x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság        x  x x x x x    

Visszacsatolási készség x x x x x x x x  x x x x x x x x 

Irányíthatóság          x x x x  x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Kontroll (ellenőrző képesség)         x x x x x  x x x 

Módszeres munkavégzés        x x x x x x x x x x 
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18. Szőnyegszövő szakmai ismeretek 280 óra 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

A szövött-anyagok készítése fejlődéstörténetének megismertetése, a fonás, felvetés, szövés 

munkaműveleteinek és eszközeiknek története. 

A tantárgy célja, hogy a tanulók koronként egymáshoz viszonyítva ismerjék meg a 

szövőszakma jelentős területeinek a fejlődését a történelmi idők során. Mely alapanyagból, 

milyen eszközzel fontak, ehhez a fonalhoz/cérnához, mely felvetési és szövési mód-, szövő 

szerkezet tartozott adott korban, adott földrajzi területen, milyen terméket szőttek, mivel 

színezték hogyan díszítették, mire használták. 

Ismeretek elsajátítása a kilim szőnyegek szövéséről, kiemelten a magyar nyelvterület 

szőnyegei, az erdélyi festékesek, csángó szőnyegek valamint a nomád szőnyegek.  

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelemi-, földrajzi-, néprajzi-, művészettörténeti-, biológiai-, kémia-, fizikai ismeretek 

18.3. Témakörök  

18.3.1. Textiltörténet 46 óra 

A legfőbb jelezők, összefüggések felismertetése, térben és időben.  A szőnyegszövés 

elterjedésének földrajzi és történeti, időbeni megjelenése.  A szövőszakma jelentős 

területeinek a fejlődése a történelmi idők során. Mely alapanyagból, milyen eszközzel 

fontak, ehhez a fonalhoz/cérnához, mely felvetési és szövési mód-, szövő szerkezet 

tartozott adott korban, adott földrajzi területen, milyen terméket szőttek, mivel színezték 

hogyan díszítették, mire használták. 

Ismeretek elsajátítása a kilim szőnyegek szövéséről, kiemelten a magyar nyelvterület 

szőnyegei, az erdélyi festékesek, csángó szőnyegek valamint a nomád szőnyegek. A 

szőnyegek típusai, mintázata, színei, szövéstechnikái, jellemző használata. Hasonlóságok 

és különbözőségek. 

18.3.2. Szövőeszközök típusa 34 óra 

A szövéshez szükséges munkaműveleteknek és szerszámainak rendszerbe foglalt 

bemutatása, felsorolása, csoportosítása.  

18.3.3. A fonás története, fonószerkezetek 36 óra 

A növényi és az állati eredetű textil alapanyagok fonása és az azokhoz szükséges 

szerkezetek. A fonalak készítésének módjai és lehetőségei, az őskortól kezdve, a mai 

manufaktúrákig. A törő, tiloló, bontó, fésülő-kártoló eszközök és gépek, az orsó, guzsaly, 

rokkák, kézi vezérlésű fonógépek, kisipari fonógépek, melyekkel a ma használatos 

szövőfonalak készülnek. 

18.3.4. A felvetés története, felvetőszerkezetek 36 óra 

A különböző alapanyagú fonalak és cérnák felvetéshez való előkészítése, (motollálás, 

csévélés, cérnázás). A különböző felvető szerkezetek és működésük, alkalmazásuk 

lehetőségei. A legkülönbözőbb szövő szerkezetekre való felvetések, az őskortól kezdve, 

a mai manufaktúrákig, a madzagszövőtől, és karmantyúbabától a kereteken át, a 

függőleges és vízszintes szövőszékekig. 
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18.3.5. A szövés története, szövőszerkezetek 58 óra 

Az őskortól kezdve a ma is használatos szövő szerkezetekig a szőnyegszövésre alkalmas 

szerkezetek fejlődéstörténete, működése és alkalmazhatósága. 

18.3.6. A textilipar nyersanyagai 48 óra 

A szőnyegszövés alapanyagainak és segédanyagainak rendszerezése, táblázat. A 

szövéshez használható  természetes alapanyagok útja a szövésig, kiemelten a 

növényi eredetű, és állati eredetű  szálas anyagok. A szálas anyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságai, felhasználásának lehetőségei. A fonalak finomsági számozása. Különböző 

fonal és  cérna minőségek. Sodratok. Cérnázás, cérna típusok. A szőnyegek 

funkcióhoz illő alapanyagai.  

18.3.7. Fonalfestés  22 óra 

A fonalak és cérnák színezésének története, lehetőségei. 

Természetes és mesterséges színezékek. 

A fonalfestés módja, festőnövényekkel. 

A festéshez használatos vegyszerek és azok munka és balesetvédelme. 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

- Mintagyűjtemény készítése,  

- Régi erdélyi szőnyegek tanulmányozása (alapanyag, szövéstechnika, szín, 

kompozíció, lánc és vetülék minőség, egy cm-re eső szálak száma) 

- Régi szőnyegek/ szőnyeg részletek, lehető leghitelesebb lemásolása 

- Festőnövények gyűjtése, és felhasználása 

- Mintadarabok készítése különféle szövő eszközökön. 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete Alkalmazandó eszközök és felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 
Makettek: 

fonó szerkezetek, felvető szerkezetek, 

szövő szerkezetek 

1.2. kiselőadás  x x 

1.3. megbeszélés x x x 

1.4. szemléltetés   x 

1.5. műhelylátogatás   x  

1.6. képek, filmek vetítése   x Számítógép, projektor 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
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egyéni csoport osztály 

1. 
Információ feldolgozó 

 tevékenységek 

    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x 

 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

 

1.3. 
Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. 
Ismeret-alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos  

ismertetése szóban 
x   

 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni  

ismertetése szóban 
x   

 

3. Képi információk körében     

3.1. 
szerkezetek működését ábrázoló rajzok 

értelmezése 
x x  

 

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Esetleírás készítése  

műhelylátogatásról 
x   

 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban, 

felkészülés után 
x x  

 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló x x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Információk rendszerezése mozaik 

feladattal 
 x  

 

5.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. 
Munka megfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x 

 

7. 
Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x x  

8. Vizsgálati tevékenységek körében     
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8.1. Technológiai próbák végzése x x   

8.2. Anyagminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

8.3. Tárgyminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54.§ (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Szőnyegszövő szakmai néprajz tantárgy           126 óra  

10. 1. A tantárgy tanításának célja 

A néprajz tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó képet 

kapjanak az egyetemes és a magyar szakmai néprajz legfontosabb korszakairól, a 

legfontosabb néprajzi tájegységek gyapjúszövő kultúrájáról, a legnevesebb műhelyekről, 

és alkotókról. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes népművészeti, népi 

iparművészeti stílusok, műhelyek, korszakok, bemutatása.  

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi-, földrajzi ismeretek, művészettörténet. 

10.3. Témakörök  

10.3.1. Tájegységek gyapjúszövés kultúrája, szőnyegei 63 óra 

A szőnyegek szövésének jelentős területei, jellemző szőnyegei, gyapjú szőttesei 

A magyar nyelvterület gyapjúszövő kultúrája 

Erdély szőnyegei,  

Székelyföld festékesei 

Csángó szőnyegek és szőttesek 

Bukovinai festékesek 

Délvidék szőnyegei  

10.3.2. Korok és szőnyegek 63 óra 

Régi korok szőnyegei 

Csomózott és kilim szőnyegek 

Gyapjú szőnyegek, szőttesek, festékesek 

Csergék 

Kender szőnyegek 

Rongy-szőnyegek 

XIX. század vége – XX. század első fele szőnyegei, szövő műhelyei Erdélyben 

Háziipari mozgalom 

Torontáli szőnyegek,  

Háziipari szövetkezetek szőnyegei,  

Huszka József gyűjteménye, (1909.)Visky Károly rajzai a festékes szőnyegekről 

XX. század 2. felének festékesei Erdélyben 
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Kortárs népművészet 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely, múzeumok 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Mintagyűjtemények 1.2. kiselőadás  x x 

1.3. megbeszélés x x x 

1.4. szemléltetés   x 

1.5. műhelylátogatás   x  

1.16. képek, filmek vetítése   x Számítógép, projektor 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

sor-

szám 

Tanulói  

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

 

1.2. Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. Ismeret-alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x    

2.3. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x    

3. Képi információk körében     

3.1. Ábrázoló rajzok értelmezése x x   

4.  Komplex információk körében     



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 84 

4.1. Esetleírás készítése műhelylátogatásról x    

4.42. 
Esemény helyszíni értékelése szóban, 

felkészülés után 
x x  

 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Információk rendszerezése mozaik 

feladattal 
 x  

 

5.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x   

8.2. Anyagminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

8.3. Tárgyminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54.§ (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Szőnyegek szövése gyakorlat tantárgy                                          1520 óra 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A szőnyegszövés technikáinak és munkamódszereinek elsajátítása, begyakorlása, 

vizsgadarabok megszövése. 

Szövő szerkezetek működtetése, karbantartása  

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11.3. Témakörök  

11.3.1. Felvetés 180 óra 

Az elméletben tanultak alkalmazása, a gyakorlatban.  

A megtervezettek szerint, a kiválasztott szövő szerkezetre való felvetés.   

Keretek, állványok felvetése.  

Szövőszékekre, a láncfonalak előkészítése, szövőszék lánchengerének elkészítése, 

nyüstbe, bordába fűzés, előszövés készítése 

11.3.2. Egyszerű csíkritmusok szövése 764 óra 

A szövés munkaműveleteinek elsajátítása, egyszerű mintázat segítségével.  

A szőnyegek párhuzamosságának, szélek épségének és szépségének begyakorlása. 

11.3.3. Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái 432 óra 
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A tanult szövéstechnikák, szövésmódok gyakorlatban való alkalmazása.  

Falvédők, ágytakarók, szőnyegek szövése 

11.3.4. Befejező művelete 144 óra 

A szövőkeretekről, szövőszékekről lekerülő félkész/nyers-áru piacképessé tétele. A két 

darabban szövött szőnyegek összevarrása. 

 Szálvégek eldolgozása, vasalás, gőzölés.  

Mérés után címkézés, használati utasítás (textil kresz csatolása), csomagolás, 

adminisztráció, értékesítésig raktározás. 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Az SZVK-ban megadott eszközjegyzék 1.2. megbeszélés x x x 

1.3. szemléltetés   x 

1.4. műhelylátogatás   x 

1.5. képek, filmek vetítése   x 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

sor-

szám 

Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

 

 egyéni csoport osztály 

1. Információ feldolgozó tevékenységek    

Az SZVK-ban megadott teljes 

eszközjegyzék 

1.1. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x 

1.2. Információ feladattal vezetett  

rendszerezése 
x x x 

2. Ismeret-alkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
   

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   

2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x   

3. Képi információk körében    
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3.1. szerkezetek működését ábrázoló rajzok 

értelmezése 
x x  

4.  Komplex információk körében    

4.1. Esetleírás készítése műhelylátogatásról x   

4.2. Esemény helyszíni értékelése szóban, 

felkészülés után 
x x  

5. Csoportos munkaformák körében    

5.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

6. Gyakorlati munkavégzés körében    

6.1. Munka megfigyelés adott szempontok alapján x  x 

7. 
Üzemeltetési tevékenységek körében    

7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x x 

8. Vizsgálati tevékenységek körében    

8.1. Technológiai próbák végzése x x  

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54.§ (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

12. Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat tantárgy           280 óra  

12.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elsajátított szakrajzi ismeretek alkalmazása. A szőnyegek kivitelezhetőségének, 

használhatóságának, valamint néprajzi és esztétikai megfelelésének megtervezése. A 

tervek kivitelezésének módjai és lehetőségeinek elsajátítása. A festékesek kompozíciós 

szabályainak és alap motívumainak alkalmazása. Vázlatok készítése, részletrajzok, 

technikai tervek  rajzai,  leírásai. Megtervezi a szőnyegen alkalmazható 

szövéstechnikákat, lánc és vetülékfonalak minőségét, színét, sűrűségét, mennyiségét. 

Kötéstervet készít, színtervet készít, látványtervet készít. Elkészíti a műhelyrajzot és 

leírást. Mintagyűjtemény készítése. Rajzok segítségével a festékes szőnyegek 

arányrendszerének elsajátítása. Szín tanulmányok. 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajzi-, néprajzi ismeretek 

12.3. Témakörök 

12.3.1. Kötéstan 36 óra 

A szövetek kötésének alap ismeretei, a lánc és vetülékfonalak kereszteződésének 

lehetőségei. 
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Alapfogalmak: kötésrajz részei, lánc kötéspont, vetülék kötéspont ábrázolása, 

mintaelem, raport. 

Alapkötések és az abból levezetett kötések. 

Gyapjú szőttesek kötésének lehetőségei.  

Csergék, táblás szőttesek. 

12.3.2. Csíkritmusok, folyamatos és zárt kompozíciók 36 óra 

A gyapjú szőttesek egyik fontos mintázási lehetősége, a csíkritmus, és a különböző 

méretű rácsos (kockás) szőttesek. 

A festékesek, és más kilim szőnyegek forma és szín kompozíciói.  

12.3.3. Festékes szőnyegek kompozíció, motívumai 72 óra 

A szőnyegszövő szakma legfontosabb tananyaga a erdélyi festékes szőnyegek 

tanulmányozása.  

A festékes szőnyegek típusai, szövés technikái, színei, színkompozíciói, 

szövetszerkezete, lánc és vetülék fonalai, szövet sűrűsége, minősége, a festékesek 

különböző mintái, motívumai, és azok alkalmazása, szövés technikái 

12.3.4. Mintagyűjtemény, tervdokumentáció készítése, archiválás 136 óra 

A festékes szőnyegek mintáinak, arányrendszerének elsajátítása, a minták és szőnyegek 

rajzolása segítségével. 

Régi, és mai alkotók szőnyegeinek, azok mintáinak és szövéstechnikáinak lerajzolása.  

Fotó dokumentáció. 

Az elkészült szőnyegek terveinek és fonalmintáinak, fotó dokumentumainak valamint 

az anyagbeszerzés lehetőségeinek összegyűjtése, a későbbi kivitelezhetőség igényével. 

Archiválás, raktározás. 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Mintagyűjtemény 
1.2. megbeszélés x x x 

1.3. szemléltetés   x 

1.4. műhelylátogatás   x  

1.5. képek, filmek vetítése   x  

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.2. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

 

1.3. Információ feladattal vezetett rendszerezése x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x    

2.3. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x    

3. Képi információk körében     

3.1. vázlatrajzok, látványrajzok értelmezése x x  

Mintagyűjtemény, 

rajzasztal 

3.2. műhelyrajz készítése leírásból x x  

3.3. rajz készítése tárgyról x   

3.4. rajz kiegészítés x   

4.  Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése műhelylátogatásról x    

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Információk rendszerezése mozaik feladattal  x   

5.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Munka megfigyelés adott szempontok 

alapján 
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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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

Négy évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. 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. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10681 – 12 

Népi kézműves vállalkozás 

működtetése 

Rajz gyakorlat 

Színtan 

Ornamentika 

Szakrajzi alapismeretek 

Térábrázolás 

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegek szövése gyakorlat 

Felvetés  

Egyszerű csíkritmusok szövése 

Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái  

Befejező műveletek 

Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlatok 

Kötéstan 

Csík ritmusok, folyamatos és zárt 

kompozíciók 

Festékes szőnyegek kompozíciói, motívumai 

Mintagyűjtemény, tervdokumentáció 

készítése, archiválás 

10681 – 12 Népi kézműves vállalkozás működtetése szakmai követelménymodul 

Rajz gyakorlat tantárgy 

Témakörök  
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Színtan  

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

 

Ornamentika 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

 

Szakrajzi alapismeretek 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   
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Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

 

Térábrázolás  

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

10692-12  Szőnyegszövés szakmai követelménymodul 

Szőnyegek szövése gyakorlat tantárgy  

Témakörök  

Felvetés 

Az elméletben tanultak alkalmazása, a gyakorlatban.  

A megtervezettek szerint, a kiválasztott szövő szerkezetre való felvetés.  Keretek, 

állványok felvetése.  

Szövőszékekre, a láncfonalak előkészítése, szövőszék lánchengerének elkészítése, 

nyüstbe, bordába fűzés, előszövés készítése. 

 

Egyszerű csíkritmusok szövése 

A szövés munkaműveleteinek elsajátítása, egyszerű mintázat segítségével.  

A szőnyegek párhuzamosságának, szélek épségének és szépségének begyakorlása. 

 

Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái  

A tanult szövéstechnikák, szövésmódok gyakorlatban való alkalmazása.  

Falvédők, ágytakarók, szőnyegek szövése. 
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Befejező művelete 

A szövőkeretekről, szövőszékekről lekerülő félkész/nyers-áru piacképessé tétele.  

A két darabban szövött szőnyegek összevarrása. 

Szálvégek eldolgozása, vasalás, gőzölés.  

Mérés után címkézés, használati utasítás (textil kresz csatolása), csomagolás, 

adminisztráció, értékesítésig raktározás. 

Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 

Témakörök  

Kötéstan 

A szövetek kötésének alap ismeretei, a lánc és vetülékfonalak kereszteződésének 

lehetőségei. 

Alapfogalmak: kötésrajz részei, lánc kötéspont, vetülék kötéspont ábrázolása, mintaelem, 

raport. 

Alapkötések és az abból levezetett kötések. 

Gyapjú szőttesek kötésének lehetőségei.  

Csergék, táblás szőttesek. 

 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt kompozíciók 

A gyapjú szőttesek egyik fontos mintázási lehetősége, a csíkritmus, és a különböző 

méretű rácsos (kockás) szőttesek. 

A festékesek, és más kilim szőnyegek forma és szín kompozíciói.  

 

Festékes szőnyegek kompozíció, motívumai 

A szőnyegszövő szakma legfontosabb tananyaga, az erdélyi festékes szőnyegek 

tanulmányozása.  

A festékes szőnyegek típusai, szövés technikái, színei, színkompozíciói, 

szövetszerkezete, lánc és vetülék fonalai, szövet sűrűsége, minősége, a festékesek 

különböző mintái, motívumai, és azok alkalmazása, szövés technikái 

 

Mintagyűjtemény, tervdokumentáció készítése, archiválás  

A festékes szőnyegek mintáinak, arányrendszerének elsajátítása, a minták és szőnyegek 

rajzolása segítségével. 

Régi, és mai alkotók szőnyegeinek, azok mintáinak és szövéstechnikáinak lerajzolása.  
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Fotó dokumentáció. 

Az elkészült szőnyegek terveinek és fonalmintáinak, fotó dokumentumainak valamint az 

anyagbeszerzés lehetőségeinek összegyűjtése, a későbbi kivitelezhetőség igényével.  

Archiválás, raktározás. 

 

 

 

5.73. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

34 215 01 

NÉPI KÉZMŰVES  

(SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKMAIRÁNY) 

szakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozott (st) tanulók számára 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– 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 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01  
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A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 

105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

III. 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 4. Művészet, közművelődés, 

kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
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szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:  

Nincs 

V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

Tanulásban akadályozottak 

 

 

11.  A tanulásban akadályozottság fogalma, jellemzői 

 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az idegrendszer 

biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

 

A tanulási akadályozottság az esetek nagy részében az iskolába lépés évében realizálódik. Ám 

egyes gyermekeknél már az óvodás korban is felmerülhet a gyanú az sikertelen iskolai 

előmenetelre. 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a 

gyermeket egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar 

következik be, amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. 

Az érintett tanulóknál előfordulhatnak problémák a következő területeken: 

- észlelés (egyensúly észlelés, nehézségi erő észlelés, taktilis-kinesztetikus észlelés, 

auditív észlelés, vizuális észlelés, amnesztikus funkciók) 

- kivitelezés-végrehajtás (izomtónuszavar, nagymozgások, finommozgások, mimika) 

- szociális-emocionális terület:  

  a késztetések területén (apátia, passzivitás, túlérzékenység, hiperaktivitás), 

 az általános pszichés állapotban (levertség, féktelenség, szorongás),  

 a motiváció alakulásában (motiválatlanság, megközelíthetetlenség), 
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 a munkavégzésben (gyors kifáradás, vontatott tempó, impulzivitás), 

 az önirányításban (rövid zárlati cselekvések, labilitás, rigiditás),  

 az önértékelésben (kisebbségi érzés, hiányos énkép, túlzott elbizakodottság, 

egocentrizmus)  

 és a szociális beilleszkedésben (elszigeteltség, kapcsolatteremtési nehézségek, túlzott 

alkalmazkodás, belátás hiánya, agresszivitás). 

 (Englbrecht - Weigert, 1996, 33-38. ) 

 

A tanulási akadályozottak körét tehát az enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, 

illetve az  iskolában tanulási problémákkal küzdő gyermekek alkotják. 

„A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A folyamatosan ható, kiváltó 

okok feltárásával, ezek kedvező irányú befolyásolásával, a tanulási akadályozottság 

részben megelőzhető, részben súlyosságának mértékében csökkenthető.” (Mesterházi 

Zsuzsa) 

 Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a 

tanulási akadályozottság további romlását. Ha azonban nem kapnak elég segítséget, akkor 

kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük 

(motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és 

figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási 

környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek 

következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, 

ezért az oktatás során még ekkor is nagy figyelmet kell fordítani rájuk. A problémák az 

érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a szocio-emocionális területeken, 

valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve sikerül 

munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a hívei szerint a 

„mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor 

jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére 

fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül.  

 

12. A szegregált és integrált szervezeti formák  
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Szegregált intézményekben tanulnak tanulásban akadályozott diákok. Amely gyógypedagógiai 

intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, gyógypedagógusok dolgoznak, valamint 

speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban akadályozott 

fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős tevékenységekben. A 

tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének esetében az integráció 

feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű 

kortárscsoporton belül kapják meg. Tanulási akadályozottság esetén több területet érintő, tartós, 

súlyos problémáról van szó, mely megfelelő szakmai segítség nélkül a többségi iskolákban 

nagyon megnehezíti az érintett gyermek és pedagógus életét is. A probléma gyökere nem 

kifejezetten a gyermekben van, hanem a többségi iskola és a sajátos igényű tanuló 

találkozásában.  

Hazánkban is egyre nagyobb teret hódít meg az integrált/inkluzív oktatás, nevelés, melynek 

elengedhetetlen feltétele a gyógypedagógiai segítségnyújtás és a megfelelően strukturált 

környezet. 

Inklúzió mint optimalizált, kibõvített integráció is jelen van a mai oktatási rendszerünkben. Az 

inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerû átalakulását jelenti. Ebbe a folyamatba az 

összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. Nem zavaró elemként, hanem új 

kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális gondoskodás jár valamennyi tanulónak, 

legyen bármiben akadályozott vagy nem. Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több 

mint gyógypedagógia, és több, mint az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív 

oktatásban kiemelt szerepet kap a differenciált oktatás. 

 

12.1. Az integráció/inklúzió feltételei  

 

„A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai integrációjának az a célja, hogy 

ezek a gyermekek a pedagógiai többletszolgáltatásokat ne kortárscsoportjaiktól 

elkülönülten, hanem velük együtt kapják meg, kiegészítve a pedagógiai ráhatások körét 

a szocializáció abból fakadó elemeivel, hogy a gyermekek heterogén csoportokban 

tanulnak.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák Márta Módszertani intézményi 

útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó iskolák számára 2005.) 

 

11. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai boldogulását 
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segítő tárgyi feltételek.  

- Az iskolának rendelkeznie kell megfelelő intézményi dokumentumokkal (alapító 

okirat, pedagógiai program, nevelési program, helyi tanterv) Ki kell dolgoznia egy 

egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos tananyagot közvetítő tantervet, eltérés 

mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni képességekhez illeszkedő követelmények 

szintjén jelentkezhet. 

- A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.  

- Ajánlott a tanterem berendezésénél figyelembe venni a strukturált tanítási környezet 

kialakítását (mobilizálható padok, tanulói boxok, pihenősarok, IKt-s eszközök, 

kézikönyvtár), többféle kisebb tér létrehozása az osztálytermen belül, például 

kiscsoportos munkához, illetve célszerű az egyéni tanuláshoz különálló asztalokat 

elhelyezni.  

- A befogadó intézményeknek lehetővé kell tenniük a megfelelő fejlesztést biztosító 

többletszolgáltatások elérését. 

  

12. Szubjektív tényezők  

- A befogadó nevelőtestület, pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, 

kreativitása, elkötelezettsége valamint a sérülésről szóló ismeretei.  

- A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

- A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

- A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a sérült gyermeket olyannak fogadják el 

amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a sérült gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

- Teamban dolgozó szakemberek együttműködése, partneri kapcsolatai 

 

12.2. Az integráció formái lehetnek: 

 

- Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az iskola 
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épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, csoportokban 

tanulnak.  

- Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, a 

tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

- Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály órarendjét 

tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. készségórák, 

bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és rendszeres, az együtt 

eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció legmagasabb szintje, 

amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a  tanulásban akadályozott gyermek a 

tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Megfigyelhető, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, amely 

jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, több ismerethez 

hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható náluk. A tanulók 

személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az önbizalmuk. Hosszabb 

távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a tanulóknak, akik integrált 

környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak 

ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

3. A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

- az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, 

- az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

- az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

- az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

- a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

- az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

- lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - egész 

viszonyának bemutatása, 

- a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat 

hangsúlyosan kell kezelni. 

 

4. Módszertani javaslatok 
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4.1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás hatékonyan 

fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív tanulás minden 

tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban és hosszabb időre 

megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az ismeretszintjének megfelelőbb 

információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig magasabb, mint az övé.  

Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás mennyiségét és 

intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait (házirendet) az egész osztály 

közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható helyen legyen elhelyezve az 

osztályteremben. 

 

4.2. Projekt módszer: közösen végzett tevékenységek köre. A központban egy gyakorlati 

jellegű probléma áll, melyet a tanárok és tanulók együtt dolgoznak fel több szempont szerint 

elemezve, komplex módon. A módszer legfontosabb értéke a munkafolyamat. Mindenki saját 

képességei, lehetőségei, tapasztalatai alapján végzi el a feladatot. A munkafolyamat eredménye 

a produktum. 

 

 4.3. Komplex Instrukciós Program (KIP) 

 

- Az osztályon belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában 

felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. 

- A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális 

instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az 

együttműködési normákra történő felkészítésére. 

- Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt 

megbúvó képességek kibontakoztatása. 

- A fentieken kívül módszer másik fontos célja a tanárok szakmai hozzáértésének 

fejlesztése a csoportmunka-szervezés során. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk, 

hogy az új módszerben mi a szerepük az osztálymunka alatt, ezért a módszer 

bevezetése, elsajátítása során szükség van munkájuk folyamatos, szakértői 

ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre. 

"Azok a tanulók, akik a közösségből társadalmi okok miatt kirekesztődnek, vagy 

azok, akiknek tanulásában lemaradás tapasztalható, gyakran vonakodnak részt venni 

a közös munkában, emiatt azonban kevesebbet tanulnak, mint azok, akik 

aktívabbak. Az osztályrangsor élén elhelyezkedő tanulók nagyobb befolyást 

gyakorolnak a csoport döntéshozatalára, gyakrabban kérik őket segítségadásra, és 

több alkalom jut véleményük kifejtésére, mint a rangsor alján elhelyezkedőknek. Az 
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utóbbiak véleményét általában figyelmen kívül hagyják (ez a megnyilvánulás a 

státusprobléma jelensége). A Komplex instrukciós programban a tanár célja az, 

hogy minden diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú 

munkavégzésre, tudatosítja, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely 

alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre." (Cohen, 

E. G.: Designing Groupwork. Teacher College Press, New York, 1994.) 

  

A módszer elvei 

41. Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, ez minden esetben nyitott végű, 

több megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatokat 

jelent. 

42. A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját és a 

csoport teljesítményéért, illetve a csoport felelősségét az egyén teljesítményéért. 

43. A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül történik. A 

közös munkában az alábbi együttműködési normák betartása valósul meg: „Jogod van 

a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád.” 

„Segíts másoknak, de ne végezd el helyette a munkát.” 

„Mindig fejezd be a feladatod.” 

„Munkád végeztével rakj rendet magad után.” 

„Teljesítsd a csoportban kijelölt szereped.” 

A fenti normák kifüggesztve láthatók az osztály falán, és minden alkalommal 

emlékeztetik a tanulókat a csoportmunka lényegére, alapelveire. A normák együttes 

alkalmazása lehetővé teszi a tanulók számára egymás viselkedésének ellenőrzését. 

A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut, ezek az egymást követő 

csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak. Ez a szerepváltás segíti elő a 

képességek sokoldalú fejlesztését, a státusprobléma kezelését. A szerep mindig a 

feladat típusától és a csoport létszámától függ. Az ideális csoportlétszám 3-5 fő. A 

foglalkozások során az alábbi tanulói szerepek alkalmazása a leggyakoribb: 

kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős. A szerepek száma függ a 

csoportlétszámtól. Esetenként egy tanulónak lehet több szerepe is, illetve a fentieken 

kívül más szerepek is előfordulhatnak (pl. időfelelős, konfliktuskezelő stb). A 

szerepek rotációja alapkövetelmény. A szerepeken keresztül mindenkinek meg kell 
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tanulnia a munka irányítását, a beszámolást, a helyes, zökkenő- és balesetmentes 

munkavégzést, végeztetést. 

44. A csoporton belül kialakult hierarchia, rangsor kezelése az eltérő, sokféle képesség 

mozgósítására alkalmas feladatokon keresztül megváltoztatható. A pedagógus feladata 

annak tudatosítása, hogy nincs olyan tanuló, aki minden képességben kiváló, de 

mindenki számára van olyan feladat, melyet maradéktalanul meg tud oldani, valamint 

egyedül senki nem olyan tájékozott, mint a csoport együttesen. Az együttműködési 

normák és a tanulói szerepek kialakításának már az iskolába kerülés pillanatától kezdve 

fontos célja annak biztosítása, hogy a diákok mind jobban megértsék a velük szemben 

támasztott elvárásokat, és a felső tagozatot elérve képesek legyenek direkt tanári 

irányítás nélkül is dolgozni. 

45. A tanár szerepe szintén változik. A hagyományos csoportmunkánál a tanár hajlamos a 

direkt beavatkozásra, irányításra. Ennél a módszernél a beavatkozás szükségtelen. Az 

együttműködési normán keresztül a tanár hatalmát átruházza a tanulókra. A rendszer 

megfelelő működése esetén a tanár feladatainak egy részét maguk a diákok végzik el. 

A tanulók csak végső esetben fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz lehetőségük nyílik 

a feladat megbeszélésére egymás között. A csoportban a tanulónak a korábbitól eltérő 

szerepek jutnak: kérdez, előad, beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb. A 

szerepek az egymást követő csoportmunkák során cserélődnek. Ez elősegíti a 

csoporttagok közötti együttműködést, a szerepek elsajátítását, a mások iránti tisztelet 

kialakulását. 

46. A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal. Reagálása attól függ, hogy a 

csoport milyen úton hajtja végre a feladatot, és a meglévő státuszprobléma milyen 

jellegű beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és differenciált 

feladatokat és módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a 

tanulókat. Az egyéni feladatot pedig úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége 

legyen a csoportfeladat eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a 

közös csoportfeladat végrehajtása megfelelő színvonalú legyen az egyéni továbbhaladás 

érdekében. Az elvek betartása tudatos, logikus munkaszervezést kíván. 

47. A Komplex instrukciós programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka 

magja, de alkalmazása nem kizárólagos. A csoporttevékenység beépül a tananyagba. A 

tanárok a módszert akkor alkalmazzák, amikor a cél a konceptuális tanulás, a magasabb 

rendű gondolkodás és a tartalom mély megértése. Továbbra is módszereink közé 

tartozik az ismeretek tényszerű közlése, a frontális osztálytanítás. A Komplex 

instrukciós program alkalmazására lehetőség van többek között egy anyagrész 

összefoglalásánál, egy új tananyagrész előkészítésénél, de új ismeret szerzésére és 

feldolgozására is alkalmat adhat. Ezt a módszert a tanítási órák körülbelül egyötödében 

alkalmazzuk. 

48. A csoportmunka elemei a csoport-feladatlapok, a háttér információt nyújtó adatlapok, 

az egyéni feladatlapok, illetve a munkához szükséges eszközök, anyagok. Bár az órai 

munka legfontosabb része a csoportfeladat, a munka minden esetben egyéni 

feladatmegoldással zárul. 
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5. Oktatásszervezési eljárások, pedagógiai többletszolgáltatások 

 

5.1. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és többségi 

társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a diákok és a tanárok 

pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A tudásszint szerinti csoportosítás a 

tanulásban akadályozott tanulók marginalizációjához vezethet. 

 

5.2. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően különböznek 

egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt tesznek felelőssé a 

gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: életkor, intelligencia, 

nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több sajátosság együttes hatását kell 

feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem tudjuk. Mégis a következő sajátosságait 

érdemes a tanulóknak megismerni a differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges 

előzetes, megalapozó tudás; aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

együttműködési képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell 

vennünk annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

- Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a tanulásban 

akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat megismétlése a nekik 

megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, példa bemutatása, analógiák 

kihasználása, mintaadás stb. 

- Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

- Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási lehetőség 

biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

- Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, párban, 

kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár rugalmas tanuló 

csoportokban. 

- Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások auditív 

vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja is. Érdemes 

tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak megfelelően alakítani az 

ismeretközvetítést.  
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- Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos célok 

kitűzése.  

- Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az oktatást, 

akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas minősítés) 

nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a leíró, szöveges 

értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a konkrét teljesítményre 

vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. Tartalmában komplex, mind pozitív, 

mind negatív elemek megjelennek. A fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és 

a perspektíva következő fokát jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét 

javaslatokat fogalmaz meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5.3. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből álló 

tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány pedagógus 

biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. Különösen a tanulásban 

akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük az érzést, hogy tartoznak 

valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint 

szervezett oktatás megvalósítását.  

5.4 Fejlesztő helyiség kialakítása „Érdemes kialakítani egy fejlesztő helyiséget az iskolában, 

ahol a szükséges egyéni fejlesztéseket lehet folytatni. Ez a szoba nem pusztán egy pici fejlesztő 

szoba, hanem a folyamatosan gyarapodó fejlesztő eszközök, szakirodalom gyűjtőhelye is 

legyen. Érdemes a könyvtárakhoz hasonlóan egy kölcsönző rendszert működtetni, így lehetővé 

válik a szakmai anyagok terítése a kollégák között.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák 

Márta Módszertani intézményi útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó 

iskolák számára 2005.) 

5.5. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az adott 

tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes oktatóprogramok 

segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás megszerettetésében. A 

multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb 

távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az 

elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek meg. 

VI. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 
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A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

Előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. évfo-

lyam 

heti 

óraszám 

 

9. évfo-

lyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai elmélet 

és gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

  

  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5 

 

 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2 

 

 

 10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése  

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

1  1  1    

Népi kézműves  

vállalkozásismeretek, 

marketing 

1  1  1  1  

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai 

ismeretek 
2  2  2  2  

Szőnyegszövő szakmai 

néprajz 
1,5  1  1    

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 
 10  11  11  11,5 

Szőnyegszövő 

szakmai rajz gyakorlat 
 2  2  2  2 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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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 

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 szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

1
5

0
0
-1

2
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18  

 

  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek kialakítása 4        4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2        2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2        2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2        2 

Munkavédelmi 

jogi ismeretek 
4        4 

1
1

4
9

9
-1

2
  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi alapismeretek       4  4 

Munkaviszony létesítése       4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

1
1
4
9
7

-1
2
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1.       10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2.       10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       24  24 

Munkavállalói szókincs       20  20 

1
0

6
8
1

-1
2
 

N
ép

i 
k

éz
m

ű
v
es

 

v
ál

la
lk

o
zá

s 

m
ű

k
ö

d
te

té
se

 

Művészettörténet 36  36  36  32  140 

Egyetemes művészettörténet 18  18  18  16  70 

Magyar művészettörténet 18  18  18  16  70 

Általános néprajz 36  36      72 
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Tárgyi néprajz 12  12      24 

Folklór   8      8 

Ünnepkörök, szokások 12  8      20 

Tájegységek néprajza 12  8      20 

Rajz gyakorlat  36  36  72  32 176 

Színtan  12  6  6   24 

Ornamentika  6  6  30  10 52 

Szakrajzi alapismeretek  12  12  18  12 54 

Térábrázolás   6  12  18  10 46 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
36  36  36    108 

Mesterségbemutató, vásár 12  12  12    36 

Szakmai előmenetel 8  8  8    24 

Zsűriztetés 8  8  8    24 

Szakmai fórumok 8  8  8    24 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, marketing 
36  36  36  32  140 

Népi kézműves marketing alapjai 36  36      72 

Népi kézműves vállalkozási 

alapismeretek 
    36  32  68 

1
0
6
9
2

-1
2
 

S
ző

n
y
eg

sz
ö
v
és

 

Szőnyegszövő szakmai 

ismeretek 
72  72  72  64  280 

Textiltörténet  12  12  12  10  46 

Szövőeszközök típusai 10  10  10  4  34 

A fonás története, 

fonószerkezetek 
9  9  9  9  36 

A felvetés története, 

felvetőszerkezetek 
9  9  9  9  36 

A szövés története, 

szövőszerkezetek 
14  14  14  16  58 

A textilipar nyersanyagai 12  12  12  12  48 

Fonalfestés 6  6  6  4  22 

Szőnyegszövő szakmai néprajz 54  36  36    126 

Tájegységek gyapjúszövés 

kultúrája, szőnyegei 
27  18  18    63 

Korok és szőnyegek 27  18   18    63 
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Szőnyegek szövése gyakorlat  360  396  396  368 1520 

Felvetés   72  36  36  36 180 

Egyszerű csíkritmusok szövése  216  180  180  188 764 

Székely festékesek, kilimek 

szövéstechnikái  
 36  144  144  108 432 

Befejező műveletek  36  36  36  36 144 

Szőnyegszövő szakmai rajz 

gyakorlat 
 72  72  72  64 280 

Kötéstan  9  9  9  9 36 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt 

kompozíciók 
 9  9  9  9 36 

Festékes szőnyegek kompozíciói, 

motívumai 
 18  18  18  18 72 

Mintagyűjtemény, 

tervdokumentáció készítése, 

archiválás 

 36  36  36  28 136 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 252 504 216 540 208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 964 /29,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2256/70,1 % 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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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 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
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M
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k
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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 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 
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Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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20. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra 

1.43. 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. 

1.44. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

1.45. Témakörök 

1.45.1. 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.  

1.45.2. 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 
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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. 

1.45.3. 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. 

1.45.4. 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. 

 

1.45.5. 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 
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1.45.6. 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.  

 

1.46. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

1.47. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

1.47.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

1.47.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

1.48. 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 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u
n
k
aj

o
g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u
n
k
av

is
zo

n
y
 

lé
te

sí
té

se
 

Á
ll

ás
k
er

es
és

 

M
u
n
k
an

él
k
ü
li

sé
g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

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 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 120 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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21. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

 A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 Témakörök 

 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.  

 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. 

 

 

 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. 
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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. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 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. 

 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    
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1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
E

g
y

é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre  x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 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 I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
y
el

v
ta

n
i 

re
n
d
sz

er
ez

és
 I

. 

N
y
el

v
ta

n
i 

re
n
d
sz

er
ez

és
 I

I.
 

N
y
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v
i 

k
és

zs
ég

fe
jl

es
zt

és
 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

sz
ó
k
in

cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x x x x 

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 formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett 

egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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22. Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra 

3.33. 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 

3.34. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek. 

3.35. Témakörök 

3.35.1. 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 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 idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes 

és pontos használata révén fog megvalósulni. 

3.35.2. 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.  

3.35.3. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 
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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. 

3.35.4. 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 szókincset, ami 

alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. 

A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. 

 

3.36. 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. 

3.37. 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. 

3.37.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 
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1.1 magyarázat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. digitális alapú feladatmegoldás x    

3.37.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

3.38. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10681-12 azonosító számú, 

 

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Művészet-

történet 
Általános néprajz Rajz gyakorlat 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

Népi 

kézműves 

vállalkozás-

ismeret, 

marketing 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai művészeti, néprajzi ismereteit × × x x             

A hagyományos mintakincs alapján az alapanyag, forma, funkció és a 

díszítmény harmonikus egységét alkalmazva alkot 
 × x     x         

Figyelemmel kíséri a kortárs kézművesek tevékenységét  ×          x x x   

Kialakítja, berendezi műjelét műhelygalériáját     x     x       

Kialakítja és kezeli raktárát               x x 

hagyományőrző rendezvényeket látogat        x         



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 132 

Mesterség-bemutatót tart, bemutatókon, vásárokon, pályázatokon részt vesz   x  x  x          

Zsűrizteti termékeit, minőségi munkavégzésre törekszik   x              

Tájékozódik szakmai fejlődésének lehetőségiről,- szakmai pályázatok, 

továbbképzések, szakmai fórumok, érdekképviseleti szervezetek – különféle 

szakmai rangok, címek (Népművészeti Ifjú Mestere, Népi iparművész) 

megszervezésének módjáról 

   x  x   x        

Vállalkozást indít és működtet         x     x   

Üzleti tervet készít               x x 

Kiépíti, létrehozza saját arculatát, promóciós anyagokat, cégért készít           x  x  x  

Piackutatást végez, meghatározza a célközönséget, kivitelezési koncepciót 

alakít ki 
            x    

Kialakítja értékesítési csatornáit             x  x  

Költségkalkulációt, árkalkulációt készít, alapanyag-szükségletet számol, 

tájékozódik az alapanyag-beszerzés lehetőségeiről 
            x    

Garanciát vállal munkájára              x   

Gondoskodik a biztonságos raktározásról            x     

Gondoskodik a késztermék csomagolásáról, ellátja a megfelelő 

információkkal 
            x x   

Dokumentálja munkáit ( rajzos, műszaki, foto dokumentáció)    x             

Gondoskodik munkavédelmi szabályok betartásáról és baleset megelőzésről   x   x           

Dokumentál, elvégzi/elvégezteti a szükséges adminisztrációt        x x        

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai × ×               

A különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, szellemi és tárgyi × ×               
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sajátosságai 

Népművészet, néprajz alapjai      x           

A művészettörténet stíluskorszakai,  szellemi és tárgyi sajátosságai x       x         

Különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, tárgykultúrájának 

változásai 
     x           

Jelentős bemutatók, pályázatok    x  x           

A zsűriztetés lehetőségei    x x  x          

A műhely, műhelygaléria létrehozásának törvényességi, szakmai szempontja    x x x   x        

A műhely, műhelygaléria berendezésének, munkavédelmi, környezetvédelmi, 

és szakmai, és látványosság szempontjából történő kialakítása  
    x x x          

A raktár kialakítása, működtetése, a raktárkezelés szabályai         x  x      

Vállalkozási formák          x       

A vállalkozás létrehozásának. működtetésének szabályai      x           

Piackutatás és marketing alapjai     x            

Saját promotálás készítése                 

Költségkalkuláció, árképzés    x             

Üzleti terv SWOT analízis készítés                x 

A kivitelezési-és műhelyrajz készítésének alapjai egyezményes jele, pontos 

használatuk 
  x x x            

A népi kézművesség termékeinek értékesítési formái lehetőségei      x         x x 

Szerzői jog szabályai           x x    x 

Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások    x x          x x 

A szakmai életút lehetőségei, szakmai elismerések     x x           

Szerszámok, munkaeszközök     x x           
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Alapanyagok és azok beszerzésének lehetőségei     x x           

Munka-baleset- és tűzvédelem  alapjai               x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvezet ismerete × x               

Szakmai rajzok, tervek jelzéseinek megértése, követése     x x           

Szakmai dokumentáció készítésének ismerete                 

Zsűriztetés szabályainak ismeret          x x      

Bemutatókon való részvétel lehetőségeinek ismerete        x x         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x            

Szorgalom x x               

Precizitás       x x         

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x      x x x    

Prezentációs készség x x     x    x x x    

Konfliktusmegoldó készség      x   x  x  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x   x          x x 

Tervezés       x x    x  x x  

Gyakorlatias feladatértelmezés  x  x  x        x   
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4. Művészettörténet tantárgy  140 óra 

18.6. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok 

átfogó képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet legfontosabb 

korszakairól, ezek művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról és a 

stílustörekvésekről. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes 

művészettörténeti korszakok iparművészetének bemutatása. 

18.7. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

18.8. Témakörök 

18.8.1. Egyetemes művészettörténet 70 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi kultúrákban 

A kézművesség új-kőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

18.8.2. Magyar művészettörténet 70 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. Szkíták, hunok és 

avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 

Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 136 

18.9. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

18.10. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

18.10.1. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

18.10.2. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so
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o

r
t-
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s 
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- 

k
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    
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2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

18.11. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

19.  Általános néprajz tantárgy  72 óra 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 

szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb 

irányairól, a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli életéről. A 

népi kézműves képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-medence 

tájegységeinek néprajza, tárgyi és szellemei néprajzának megismertetése, az ünnepkörök, 

szokások elsajátíttatása. 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

19.3. Témakörök 

19.3.1. Tárgyi néprajz 24 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

19.3.2. Folklór 8 óra 

Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 

Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 

Népi gyógyítás 

19.3.3. Ünnepkörök, szokások 20 óra 
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Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 

A játék szerepe a paraszti társadalomban 

19.3.4. Tájegységek néprajza 20 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Múzeumi, tájházi tárgyakkal 

1.7. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

kutatás 

 

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  ×  

1.5. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
×    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló ×    

19.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

20.  Rajz gyakorlat tantárgy 176 óra 

20.1. A tantárgy tanításának célja 

A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan 

megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási módokat, a szakrajzi 

alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és napjainkban, a motívumok, 

ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 
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20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 

20.3. Témakörök 

20.3.1. Színtan 24 óra 

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

20.3.2. Ornamentika 52 óra 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

20.3.3. Szakrajzi alapismeretek 54 óra 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 
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20.3.4. Térábrázolás  46 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum, tájház, faluház gyűjteménye, természetben rajzolás, tanterem. 

20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

20.5.2. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg feladattal vezetett  ×   
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feldolgozása 

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

20.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

21. Népi kézműves szakmai alapismeretek tantárgy  108 óra 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek azokkal a 

lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi kultúrában a 

közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a népművész csak a tradíció 

ízlésvilágának az ismert jelképrendszer felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A 

jelentős falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, 

hogy a legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek 

alkotó munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több lehetőség 

segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, teremtő műhelymunkájukat. 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

21.3. Témakörök  

21.3.1. Mesterségbemutató, vásár 36 óra 
Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 
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Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb országos 

rendezvénye 

Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

NESZ közös szervezése 

Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 

Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 

Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

21.3.2. Szakmai előmenetel 24 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek adódnak, mit 

érhet el tehetséggel, szorgalommal. 

Elismerések, kitüntetések: 

Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 

Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

 

21.3.3. Zsűriztetés 24 óra 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége van a 

népi iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 

Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 év 

folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az alkotó, kérheti a 

Népi Iparművész címet. 

21.3.4. Szakmai fórumok 24 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma fennmaradásában, 

gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell pályázatokon részt venni, pályázatot 

írni. 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara 

Pályázatok, Konferenciák 
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21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 

Vásárok 

Kiállítások 

Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6 projekt   x  

1.7. házi feladat x    

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y

é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett x    
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feldolgozása 

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

21.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

22. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy 140 óra 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma 

kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely 

biztonságos működtetésére. 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 146 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

22.3. Témakörök  

22.3.1. Népi kézműves marketing alapjai  72 óra 

Marketing szerepe és fejlődése, a marketing gondolkodáskialakítása. 

Piac jellemzői, célpiac meghatározása, célpiachoz igazodó marketingmix kidolgozása. 

Fogyasztói magatartás, vásárlói döntést meghatározó tényezők. 

Termékpolitika, termékfejlesztés, termékválaszték, termékek márkázása, termékek 

csomagolása. 

Árpolitika céljai, árakat meghatározó tényezők, árképzés folyamata, árkialakítás 

módszerei, árképzés speciális formái, behatoló ár, bevezető ár, lélektani ár. 

Értékesítés politika, értékesítési csatornák, közvetítők funkciói. 

Kommunikációs politika, reklám, értékesítés ösztönzés, személyes eladás, propaganda, 

kiállítások, vásárok, ajándéktárgyak, eladáshelyi reklám, termékkatalógus. 

Arculat - logo, cégér, csomagolás, honlap készítése, névjegy, üzlet, nyitott műhely, 

műhelygaléria kialakítása. 

A szekunder és primer piackutatás összehasonlítása, szóbeli és az írásbeli megkérdezés 

jellemzői, a kérdőív szerkesztés szabályai, kérdőívek feldolgozásának módja, kérdőívek 

értékelése. 

Stratégia típusok, vállalkozás környezetének elemei, versenykörnyezet elemei. 

22.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek 68 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formáinak megismerése különösen a kisvállalkozásokra 

jellemző KFT és BT előnyei és hátrányai. 

A vállalkozások létrehozásának, és megszűnésének gazdasági, jogi szabályai, felmerülő 

költségei. 

Az egyéni vállalkozás alapításának, működésének feltételei. Egyéni vállalkozót terhelő 

adók. 

Üzlet és műhely, nyitásával, járó jogi és adminisztratív teendők, engedélyek beszerzése. 

Alapvető számviteli ismeretek, mérleg és eredmény-kimutatás fogalma, célja. Bevételek 

meghatározása, amortizáció jelentése, számítása. 

A mérleg tételek és eredmény-kimutatás kategóriáinak meghatározása. 

Pénzügyi ismeretek, hitel, kamat, finanszírozás módjai. 

Hitelezési eljárás megismerése, hitellel járó költségek és kockázatok. 

Adózási alapismeretek, a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok. 

Alkalmazottal kapcsolatos bejelentési és járulékfizetési kötelezettség. 

Az üzleti terv fejezeteinek megismerése, induló vállalkozáshoz üzleti terv készítése. 

Költségszámítás, önköltségszámítás, árképzés. 

Általános forgalmi adó mértéke, számítása. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek, a gyártó, a kereskedő felelőssége, a termékekre 

vonatkozó szavatossági jog jelentése. 

Ellenőrző hatóságok szerepe: 

Országos Munkavédelmi Felügyelőség, 

Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési területei. 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 147 

Tanterem, műhelygalériák. 

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK  

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     
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3.1. Képes illusztrációk mesterségbemutatókról  x x  

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 

promociós anyagairól, honlapok 
 x x  

22.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10692-12 azonosító számú, 

 

Szőnyegszövés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10692-12 azonosító számú, Szőnyegszövés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása 

során fejlesztendő kompetenciák 

10692-12 Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai ismeretek 

Szőnyeg 

szövő 

szakmai 

néprajz 

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 

Szőnyegszövő  

szakmai rajz  
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai, néprajzi ismereteit x x x x x x x x x x x x x x x x x 

A textil kultúra néprajzi és szakmai hagyományainak 

figyelembevételével a szőnyegszövés elméleti anyaga 

birtokában, dolgozik  

       x x x x x x  x x x 

Megtervezi a munkafolyamatokat   x x       x x      
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Berendezi a műhelyét  x x x x x x   x x x x     

Beszerzi az eszközöket, kéziszerszámokat, 

alapanyagokat  
 x x x x x x           

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt készít x      x x x     x x x x 

Megtervezi/tervezteti a szőnyeget, értelmezi a tervet, 

látványtervet,szakrajzot készít, megtervezi a 

szövéstechnikát 

x x   x x        x x x x 

Kiválasztja, kiszámolja szükséges láncfonal 

mennyiséget,  
      x           

Szövő kereten-, állványon elkészíti a felvetést  x  x x x    x    x    

A szövőszékhez, felveti/felvetteti a láncot  x  x x x    x    x    

A szövőszéken befűzi a nyüstökbe és a bordába a 

láncfonalat  
x x  x x x    x        

Kiválasztja és előkészíti a vetülékfonalat x x x  x x     x x  x x x x 

Az állványt / szövőszéket szövésindításhoz 

működőképessé teszi 
         x        

Próbaszövést végez           x x     x 

Törekszik minőségi munkavégzésre       x x x x x x x x x x x 

Megszövi a munkadarabot          x x x    x  

Festékeseket, szőnyegeket, csergéket, pokrócféléket, 

tarisznyákat és egyéb gyapjúból, kenderből, rongyból 

készült textíliákat sző 

         x x x x     

Adjusztálja a nyersterméket             x     

Csomagolja, értékesíti a készterméket             x     



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

 152 

Dokumentál             x    x 

Betartja a munkavédelmi előírásokat           x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Szőnyegek és a szövés kultúrtörténetének, szakmai és 

néprajzi hagyományainak tudatos használata 

(egyetemes és magyar) 

x       x x         

Szőnyegkészítés műveleti, kivitelezési sorrendjének 

ismerete és betartása 
         x x x x x x x x 

Fonás eszközeinek, fejlődéstörténete   x               

Felvetés eszközeinek, fejlődéstörténete x  x       x        

Szövés eszközeinek, fejlődéstörténete x x  x       x x      

Szövés alapanyaga, a természetes alapanyagok tudatos 

használata 
     x x x x         

Festékes szőnyegek minta-, szín- és kompozíciós 

variácói,alkalmazásuk 
x    x  x x x  x x  x x x  

Festékes szőnyeg szövéstechnikainak, technológiai 

használata 
       x x  x x   x x  

Kárpát-medence, a gyimesi-, moldvai csángók, és 

bukovinai székelyek gyapjúszövő kultúrája 
x    x  x x x  x x   x x  

Kárpát-medencében, valamint a gyimesi-,moldvai 

csángóknál és a Bukovinában használt 

szövéstechnikák 

x    x  x x x  x x   x x  

Tervek és műhelyrajzok megértése és értelmezése        x       x x x x 

Szőnyegszövés technikáinak alkalmazása           x x   x x  
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Szőnyegeken alkalmazható mintakincsek 

felhasználása 
x      x x x  x x   x x x 

Szőnyegek szövéstechnológiái,alkalmazásuk x       x x  x x  x x x  

Végső adjusztálás módjai alkalmazásuk             x     

Csomagolás, a terméken elhelyezendő információ 

ismerete, használta 
            x     

Szövő szakma jeles képviselőinek munkásságának  x      x x x         

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Eszközök karbantartása, balesetvédelem x x x x x x x x  x x x x x x x  

Szövő eszközök működtetése          x x x x x    

Alapanyagok felismerése, értelemszerű használata      x    x x x x  x   

Technikák felismerése, alkalmazása        x x x x x x  x   

Tervek értelmezése, utasítások megértése, pontos 

követése 
             x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Monotónia tűrés        x   x x x x  x  

Szorgalom, igyekezet        x  x x   x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság        x  x x x x x    

Visszacsatolási készség x x x x x x x x  x x x x x x x x 

Irányíthatóság          x x x x  x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Kontroll (ellenőrző képesség)         x x x x x  x x x 

Módszeres munkavégzés        x x x x x x x x x x 
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23. Szőnyegszövő szakmai ismeretek tantárgy 280 óra 

23.1. A tantárgy tanításának célja 

A szövöttanyagok készítése fejlődéstörténetének megismertetése, a fonás, felvetés, szövés 

munkaműveleteinek és eszközeiknek története. 

A tantárgy célja, hogy a tanulók koronként egymáshoz viszonyítva ismerjék meg a 

szövőszakma jelentős területeinek a fejlődését a történelmi idők során. Mely alapanyagból, 

milyen eszközzel fontak, ehhez a fonalhoz/cérnához, mely felvetési és szövési mód-, szövő 

szerkezet tartozott adott korban, adott földrajzi területen, milyen terméket szőttek, mivel 

színezték hogyan díszítették, mire használták. 

Ismeretek elsajátítása a kilim szőnyegek szövéséről, kiemelten a magyar nyelvterület 

szőnyegei, az erdélyi festékesek, csángó szőnyegek valamint a nomád szőnyegek.  

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelemi-, földrajzi-, néprajzi-, művészettörténeti-, biológiai-, kémia-, fizikai ismeretek 

23.3. Témakörök  

23.3.1. Textiltörténet 46 óra 

A legfőbb jelezők, összefüggések felismertetése, térben és időben.  A szőnyegszövés 

elterjedésének földrajzi és történeti, időbeni megjelenése.  A szövőszakma jelentős 

területeinek a fejlődése a történelmi idők során. Mely alapanyagból, milyen eszközzel 

fontak, ehhez a fonalhoz/cérnához, mely felvetési és szövési mód-, szövő szerkezet 

tartozott adott korban, adott földrajzi területen, milyen terméket szőttek, mivel színezték 

hogyan díszítették, mire használták. 

Ismeretek elsajátítása a kilim szőnyegek szövéséről, kiemelten a magyar nyelvterület 

szőnyegei, az erdélyi festékesek, csángó szőnyegek valamint a nomád szőnyegek. A 

szőnyegek típusai, mintázata, színei, szövéstechnikái, jellemző használata. Hasonlóságok 

és különbözőségek. 

23.3.2. Szövőeszközök típusa 34 óra 

A szövéshez szükséges munkaműveleteknek és szerszámainak rendszerbe foglalt 

bemutatása, felsorolása, csoportosítása.  

23.3.3. A fonás története, fonószerkezetek 36 óra 

A növényi és az állati eredetű textil alapanyagok fonása és az azokhoz szükséges 

szerkezetek. A fonalak készítésének módjai és lehetőségei, az őskortól kezdve, a mai 

manufaktúrákig. A törő, tiloló, bontó, fésülő-kártoló eszközök és gépek, az orsó, guzsaly, 

rokkák, kézi vezérlésű fonógépek, kisipari fonógépek, melyekkel a ma használatos 

szövőfonalak készülnek. 

23.3.4. A felvetés története, felvetőszerkezetek 36 óra 

A különböző alapanyagú fonalak és cérnák felvetéshez való előkészítése, (motollálás, 

csévélés, cérnázás). A különböző felvető szerkezetek és működésük, alkalmazásuk 

lehetőségei. A legkülönbözőbb szövő szerkezetekre való felvetések, az őskortól kezdve, 

a mai manufaktúrákig, a madzagszövőtől, és karmantyúbabától a kereteken át, a 

függőleges és vízszintes szövőszékekig. 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

  

23.3.5. A szövés története, szövőszerkezetek 58 óra 

Az őskortól kezdve a ma is használatos szövő szerkezetekig a szőnyegszövésre alkalmas 

szerkezetek fejlődéstörténete, működése és alkalmazhatósága. 

23.3.6. A textilipar nyersanyagai 48 óra 

A szőnyegszövés alapanyagainak és segédanyagainak rendszerezése, táblázat. A 

szövéshez használható  természetes alapanyagok útja a szövésig, kiemelten a 

növényi eredetű, és állati eredetű  szálas anyagok. A szálas anyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságai, felhasználásának lehetőségei. A fonalak finomsági számozása. Különböző 

fonal és  cérna minőségek. Sodratok. Cérnázás, cérna típusok. A szőnyegek 

funkcióhoz illő alapanyagai.  

23.3.7. Fonalfestés  22 óra 

A fonalak és cérnák színezésének története, lehetőségei. 

Természetes és mesterséges színezékek. 

A fonalfestés módja, festőnövényekkel. 

A festéshez használatos vegyszerek és azok munka és balesetvédelme. 

23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely 

23.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

- Mintagyűjtemény készítése,  

- Régi erdélyi szőnyegek tanulmányozása (alapanyag, szövéstechnika, szín, 

kompozíció, lánc és vetülék minőség, egy cm-re eső szálak száma) 

- Régi szőnyegek/ szőnyeg részletek, lehető leghitelesebb lemásolása 

- Festőnövények gyűjtése, és felhasználása 

- Mintadarabok készítése különféle szövő eszközökön. 

23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Makettek: 

fonó szerkezetek,felvető szerkezetek, 

szövő szerkezetek 

1.2. kiselőadás  x x 

1.3. megbeszélés x x x 

1.4. szemléltetés   x 

1.5. műhelylátogatás   x  

1.6. képek, filmek vetítése   x Számítógép, projektor 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

sor-

szám 

Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 
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egyéni csoport osztály 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x 

 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x 

 

1.3. 
Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. 
Ismeret-alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   

 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x   

 

3. Képi információk körében     

3.1. 
szerkezetek működését 

ábrázoló rajzok értelmezése 
x x  

 

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x   

 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban, felkészülés után 
x x  

 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló x x   

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   

 

5.1. 
Információk rendszerezése 

mozaik feladattal 
 x  

 

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  

 

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
   

 

6.1. 
Munka megfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x 
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7. Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
   

 

7.1. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
x x x 

 

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
   

 

8.1. Technológiai próbák végzése x x   

8.2. Anyagminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

8.3. Tárgyminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

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

 

 

11. Szőnyegszövő szakmai néprajz tantárgy                                                      126 óra 

a. A tantárgy tanításának célja 

A néprajz tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó képet 

kapjanak az egyetemes és a magyar szakmai néprajz legfontosabb korszakairól, a 

legfontosabb néprajzi tájegységek gyapjúszövő kultúrájáról, a legnevesebb műhelyekről, 

és alkotókról. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes népművészeti, népi 

iparművészeti stílusok, műhelyek, korszakok, bemutatása.  

b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi-, földrajzi ismeretek, művészettörténet. 

c. Témakörök  

i.Tájegységek gyapjúszövés kultúrája, szőnyegei 63 óra 

A szőnyegek szövésének jelentős területei, jellemző szőnyegei, gyapjú szőttesei 

A magyar nyelvterület gyapjúszövő kultúrája 

Erdély szőnyegei,  

Székelyföld festékesei 

Csángó szőnyegek és szőttesek 

Bukovinai festékesek 

Délvidék szőnyegei  

ii.Korok és szőnyegek 63 óra 

Régi korok szőnyegei 

Csomózott és kilim szőnyegek 

Gyapjú szőnyegek, szőttesek, festékesek 

Csergék 

Kender szőnyegek 
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Rongy-szőnyegek 

XIX. század vége – XX. század első fele szőnyegei, szövő műhelyei  Erdélyben 

Háziipari mozgalom 

Torontáli szőnyegek,  

Háziipari szövetkezetek szőnyegei,  

Huszka József gyűjteménye, (1909.) Visky Károly rajzai a festékes szőnyegekről 

XX. század 2. felének festékesei Erdélyben 

Kortárs népművészet 

d. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely, múzeumok 

e. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

i. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

sor-

szám 

Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 
   

 

1.1. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

 

1.2. Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. Ismeret-alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   

 

2.3. Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x   

 

3. Képi információk körében     

3.1. Ábrázoló rajzok értelmezése x x   

4.  Komplex információk körében     

4.1. 
Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x   

 

4.42. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban, felkészülés után 
x x  
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5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Információk rendszerezése 

mozaik feladattal 
 x  

 

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  

 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

7. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
   

 

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
   

 

8.1. Technológiai próbák végzése x x   

8.2. Anyagminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

8.3. Tárgyminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

ii. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Mintagyűjtemények 1.2. kiselőadás  x x 

1.3. megbeszélés x x x 

1.4. szemléltetés   x 

1.5. műhelylátogatás   x  

1.16. képek, filmek vetítése   x Számítógép, projektor 

f. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  

 

 

12. Szőnyegek szövése gyakorlat tantárgy                                                        1520 óra 

a. A tantárgy tanításának célja 

A szőnyegszövés technikáinak és munkamódszereinek elsajátítása, begyakorlása, 

vizsgadarabok megszövése. 

Szövő szerkezetek működtetése, karbantartása  

b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

c. Témakörök  
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i.Felvetés 180 óra 

Az elméletben tanultak alkalmazása, a gyakorlatban.  

A megtervezettek szerint, a kiválasztott szövő szerkezetre való felvetés.   

Keretek, állványok felvetése.  

Szövőszékekre, a láncfonalak előkészítése, szövőszék lánchengerének elkészítése, 

nyüstbe, bordába fűzés, előszövés készítése 

ii.Egyszerű csíkritmusok szövése 764 óra 

A szövés munkaműveleteinek elsajátítása, egyszerű mintázat segítségével.  

A szőnyegek párhuzamosságának, szélek épségének és szépségének begyakorlása. 

iii.Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái 432 óra 

A tanult szövéstechnikák, szövésmódok gyakorlatban való alkalmazása.  

Falvédők, ágytakarók, szőnyegek szövése 

iv.Befejező műveletek 144 óra 

A szövőkeretekről, szövőszékekről lekerülő félkész/nyers-áru piacképessé tétele. A két 

darabban szövött szőnyegek összevarrása. 

 Szálvégek eldolgozása, vasalás, gőzölés.  

Mérés után címkézés, használati utasítás (textil kresz csatolása), csomagolás, 

adminisztráció, értékesítésig raktározás. 

d. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

e. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

i. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Az SZVK-ban megadott eszközjegyzék 1.2. megbeszélés x x x 

1.3. szemléltetés   x 

1.4. műhelylátogatás   x 

1.5. képek, filmek vetítése   x 

ii.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

sor-

szám 

Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

 

Az SZVK-ban megadott teljes 

eszközjegyzék 

egyéni csoport osztály 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

 

1.2. Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. Ismeret-alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

 

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   

 

2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x    

3. Képi információk körében     

3.1. szerkezetek működését ábrázoló rajzok 

értelmezése 
x x   

4.  Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése műhelylátogatásról x    

4.2. Esemény helyszíni értékelése szóban, 

felkészülés után 
x x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Munka megfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  

7. 
Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x x  

8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x   

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

14.  Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 280 óra 

14.1. A tantárgy tanításának célja 
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Az elsajátított szakrajzi ismeretek alkalmazása. A szőnyegek kivitelezhetőségének, 

használhatóságának, valamint néprajzi és esztétikai megfelelésének megtervezése. A 

tervek kivitelezésének módjai és lehetőségeinek elsajátítása. A festékesek kompozíciós 

szabályainak és alap motívumainak alkalmazása. Vázlatok készítése, részletrajzok, 

technikai tervek  rajzai,  leírásai. Megtervezi a szőnyegen alkalmazható 

szövéstechnikákat, lánc és vetülékfonalak minőségét, színét, sűrűségét, mennyiségét. 

Kötéstervet készít, színtervet készít, látványtervet készít. Elkészíti a műhelyrajzot és 

leírást. Mintagyűjtemény készítése. Rajzok segítségével a festékes szőnyegek 

arányrendszerének elsajátítása. Szín tanulmányok. 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajzi-, néprajzi ismeretek 

14.3. Témakörök 

14.3.1. Kötéstan 36 óra 

A szövetek kötésének alap ismeretei, a lánc és vetülékfonalak kereszteződésének 

lehetőségei. 

Alapfogalmak: kötésrajz részei, lánc kötéspont, vetülék kötéspont ábrázolása, 

mintaelem, raport. 

Alapkötések és az abból levezetett kötések. 

Gyapjú szőttesek kötésének lehetőségei.  

Csergék, táblás szőttesek. 

14.3.2. Csíkritmusok, folyamatos és zárt kompozíciók 36 óra 

A gyapjú szőttesek egyik fontos mintázási lehetősége, a csíkritmus, és a különböző 

méretű rácsos (kockás) szőttesek. 

A festékesek, és más kilim szőnyegek forma és szín kompozíciói.  

14.3.3. Festékes szőnyegek kompozíció, motívumai 72 óra 

A szőnyegszövő szakma legfontosabb tananyaga a erdélyi festékes szőnyegek 

tanulmányozása.  

A festékes szőnyegek típusai, szövés technikái, színei, színkompozíciói, 

szövetszerkezete, lánc és vetülék fonalai, szövet sűrűsége, minősége, a festékesek 

különböző mintái, motívumai, és azok alkalmazása, szövés technikái 

14.3.4. Mintagyűjtemény, tervdokumentáció készítése, archiválás 136 óra 

A festékes szőnyegek mintáinak, arányrendszerének elsajátítása, a minták és szőnyegek 

rajzolása segítségével. 

Régi, és mai alkotók szőnyegeinek, azok mintáinak és szövéstechnikáinak lerajzolása.  

Fotó dokumentáció. 

Az elkészült szőnyegek terveinek és fonalmintáinak, fotó dokumentumainak valamint 

az anyagbeszerzés lehetőségeinek összegyűjtése, a későbbi kivitelezhetőség igényével. 

Archiválás, raktározás. 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely. 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
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tevékenységformák (ajánlás) 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Mintagyűjtemény 
1.2. megbeszélés x x x 

1.3. szemléltetés   x 

1.4. műhelylátogatás   x  

1.5. képek, filmek vetítése   x  

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

sor-

szám 

Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.2. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

 

1.3. Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. Ismeret alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   

 

2.3. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   

 

3. Képi információk körében     

3.1. vázlat rajzok, látványrajzok értelmezése x x   

Mintagyűjtemény, 

 rajz asztal 

3.2. műhelyrajz készítése  leírásból x x  

3.3. rajz készítése tárgyról x   

3.4. rajz kiegészítés x   

4.  Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése műhelylátogatásról x    

5. Csoportos munkaformák körében     
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5.1. Információk rendszerezése mozaik 

feladattal 
 x  

 

5.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Munka megfigyelés adott szempontok 

alapján 
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 

Négy évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. 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. 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10681 – 12 

Népi kézműves vállalkozás 

működtetése 

Rajz gyakorlat 

Színtan 

Ornamentika 

Szakrajzi alapismeretek 

Térábrázolás 

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegek szövése gyakorlat 

Felvetés  

Egyszerű csíkritmusok szövése 

Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái  

Befejező műveletek 

Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlatok 

Kötéstan 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt 

kompozíciók 

Festékes szőnyegek kompozíciói, motívumai 

Mintagyűjtemény, tervdokumentáció 

készítése, archiválás 

 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése szakmai követelménymodul  

Rajz gyakorlat tantárgy 

Témakörök  

Színtan  
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A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

 

Ornamentika 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

 

Szakrajzi alapismeretek 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  
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Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

 

Térábrázolás  

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

 

10692-12  Szőnyegszövés szakmai követelménymodul 

Szőnyegek szövése gyakorlat tantárgy  

Témakörök  

Felvetés 

Az elméletben tanultak alkalmazása, a gyakorlatban.  

A megtervezettek szerint, a kiválasztott szövő szerkezetre való felvetés.  Keretek, 

állványok felvetése.  

Szövőszékekre, a láncfonalak előkészítése, szövőszék lánchengerének elkészítése, 

nyüstbe, bordába fűzés, előszövés készítése. 

 

Egyszerű csíkritmusok szövése 

A szövés munkaműveleteinek elsajátítása, egyszerű mintázat segítségével.  

A szőnyegek párhuzamosságának, szélek épségének és szépségének begyakorlása. 

 

Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái  

A tanult szövéstechnikák, szövésmódok gyakorlatban való alkalmazása.  

Falvédők, ágytakarók, szőnyegek szövése. 
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Befejező műveletek 

A szövőkeretekről, szövőszékekről lekerülő félkész/nyers-áru piacképessé tétele.  

A két darabban szövött szőnyegek összevarrása. 

Szálvégek eldolgozása, vasalás, gőzölés.  

Mérés után címkézés, használati utasítás (textil kresz csatolása), csomagolás, 

adminisztráció, értékesítésig raktározás. 

Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 

Témakörök  

Kötéstan 

A szövetek kötésének alap ismeretei, a lánc és vetülékfonalak kereszteződésének 

lehetőségei. 

Alapfogalmak: kötésrajz részei, lánc kötéspont, vetülék kötéspont ábrázolása, mintaelem, 

raport. 

Alapkötések és az abból levezetett kötések. 

Gyapjú szőttesek kötésének lehetőségei.  

Csergék, táblás szőttesek. 

 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt kompozíciók 

A gyapjú szőttesek egyik fontos mintázási lehetősége, a csíkritmus, és a különböző 

méretű rácsos (kockás) szőttesek. 

A festékesek, és más kilim szőnyegek forma és szín kompozíciói.  

 

Festékes szőnyegek kompozíció, motívumai 

A szőnyegszövő szakma legfontosabb tananyaga a erdélyi festékes szőnyegek 

tanulmányozása.  

A festékes szőnyegek típusai, szövés technikái, színei, színkompozíciói, 

szövetszerkezete, lánc és vetülék fonalai, szövet sűrűsége, minősége, a festékesek 

különböző mintái, motívumai, és azok alkalmazása, szövés technikái 

 

Mintagyűjtemény, tervdokumentáció készítése, archiválás  

A festékes szőnyegek mintáinak, arányrendszerének elsajátítása, a minták és szőnyegek 

rajzolása segítségével. 

Régi, és mai alkotók szőnyegeinek, azok mintáinak és szövéstechnikáinak lerajzolása.  

Fotó dokumentáció. 
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Az elkészült szőnyegek terveinek és fonalmintáinak, fotó dokumentumainak valamint az 

anyagbeszerzés lehetőségeinek összegyűjtése, a későbbi kivitelezhetőség igényével.  

Archiválás, raktározás. 

 
 

 

 

 

 

4.13. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

31 542 01 

 Bőrtárgy készítő 

részszakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához  

hallássérültek (sh) számára 

a 

34 542 01 Bőrdíszműves szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 31 542 01 Bőrtárgy készítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

alapján készült.       
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II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 542 01  

 

A részszakképesítés megnevezése: Bőrtárgy készítő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

III. 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 10. Könnyűipar 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a 

szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. 

 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
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Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

XXXVII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

A hallássérült tanulók 

 

10. A hallássérülés fogalma 

 

A hallássérülés a különböző mértékű és jellegű halláscsökkenés gyűjtőfogalmaként 

használatos. A hallószerv organikus illetve funkcionális elváltozását jelenti, mely állapot 

valamely betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség következménye. 

A hallássérülés fogalma két fő részre, a nagyothallásra és a siketségre, illetve a köztük húzódó 

átmeneti sávra, a hallásmaradványos állapotra osztható.  

Az emberi fül meghatározott magasságú és hangerejű levegőrezgéseket képes hangként 

felfogni. Az ún. hallásküszöb azoknak a hangoknak az érzékelését jelenti, amelyeket még éppen 

meghallunk. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik. Ennek regisztrálása 

audiogrammal történik. Két szempontból jellemezhető a hallás: a még éppen meghallott 

hangerő és a meghallott hangmagasság vonatkozásában.  
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Ép hallású az, akinek hallási ingerküszöbe megfelel a teljesen ép hallású fiatal (átlag 18-20 

éves) egyének ingerküszöbe 0 dB-lel jelzett átlagértékeinek. Ez a hallás kiterjed a hallható 

hangok teljes tartományára, vagyis a 20 és a 20 000 frekvenciájú hangok területére. Műszeres 

hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, audiométerrel. A vizsgálat során megkeresik 

minden frekvencián (125Hz-8000Hz) azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet éppen 

meghall a páciens. A hallásvizsgálat eredményét az audiogramon rögzítik.  

A 0 dB-től - pozitív számok felé - eltérő legkisebb értéket orvosi szempontból már 

halláscsökkenésként értékelik. Ha az ember hallószerve valamilyen betegség, kórfolyamat 

következtében annyira károsodik, hogy korlátozottan lesz képes a hangingerek felvételére, 

hallási fogyatékosság alakul ki.  

Míg a hallássérülés orvosi értelemben egy tág fogalom, szűkebb terjedelmű gyógypedagógiai-

pedagógiai fogalomként értelmezve egy olyan hallási rendellenesség, ahol a sérülés időpontja, 

mértéke, minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása, zavartalan fejlődése 

vagy folytatása lehetetlen, és a sérült egyén gyógypedagógiai (re)habilitációra szorul.  

A fentiek értelmében tehát eltér egymástól a hallássérülések orvosi és pedagógiai 

kategorizálása. Az orvosi jellegű csoportosítás esetén csupán a mennyiségi szempontok 

elsődleges figyelembevételével sorolja csoportba a hallássérülteket.   

 

2.  A hallássérültek csoportosítása 

 

2.1.  A hallásveszteség foka, mértéke, típusa szerinti felosztás: 

 Nagyothallók, akiknek a hallásvesztesége 20-90 dB a beszédfrekvenciában. 

 Siketség határán lévő nagyothallók, akiknek 90-110 dB a hallásvesztesége a 

beszédfrekvenciákon. 

 Siketek, akiknél 110 dB a hallásveszteség a beszédfrekvenciákon  

A korai életkorban megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a személyi 

adottságok függvénye (értelem, beszéd, tanulékonyság, stb.), hogy a gyermekre, fiatalra a 

nagyothalló vagy a siket típusú fejlődésmenet jellemző. 

 

2.2.  A hallásveszteség fellépésének időpontja szempontjából történő felosztás 

 Prelinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 Posztlinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása utáni időszakban fellépő 
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hallássérülés. 

 

2.3.  A csoportosítás történhet a hallásküszöb, a beszéd-, nyelv megértés nehézségei és 

speciális fejlesztési szükségletek szerint: 

 

- Enyhe fokú nagyothallás (30-45 dB a hallásküszöb) 

- Közepes fokú nagyothallás (46-65 dB a hallásküszöb) 

- Súlyos fokú nagyothallás (66-90 dB a hallásküszöb) 

- Átmenet a nagyothallás és a siketség között (91-110 dB a hallásküszöb) 

- Siketség (110 dB felett) 

17. A hallássérülés okai 

A hallási fogyatékosság okai lehetnek örökletesek és szerzettek. 

A halláscsökkenés rendkívül összetett kórkép, a nagyothallás és siketség okai igen sokrétűek. 

Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatóak: 

 

3.1. Örökletes vagy genetikai hallási fogyatékosság 

Az örökletes hallássérülés, mint minden genetikus ártalom domináns és recesszív jellegű 

lehet. Általában kétoldali. Az örökletes eredetű hallásveszteségek lehetnek idegi, vezetéses 

vagy kevert típusúak, gyakran fordulnak elő közöttük progresszívek. Löwe (1992.) szerint 

az örökletes esetek egyharmadánál progrediáló halláskárosodásról van szó. 

3.2.Szerzett hallási fogyatékosság 

A szerzett hallási fogyatékosság esetében, az ártalmak három csoportját különböztetjük 

meg:  

 Prenatális - A prenatális sérülések vagy más néven intrauterin, méhen belüli károsodások, 

az intrauterin fejlődés során alakulnak ki, és kb. 20%-át alkotja a hallási fogyatékosságnak. A 

méhen belüli életben a magzatot igen sok károsodás érheti, például: a túlzott alkoholfogyasztás, 

a mértéktelen dohányzás és számos fertőző betegség ártalmai, gyógyszerártalmak. 

 Natális vagy perinatális- a szülés körüli időszakban, illetve a szülés alatt meghatározott 

kórokok, kóros állapotok okozhatnak károsodásokat a hallószerv területén. A koraszülött 

gyerekek között is gyakori a hallási, illetve halmozott fogyatékosság. Ennek oka az érfalak 
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gyengesége és az ennek következményeként előforduló agyvérzés, vagy minimális 

oxigénhiányos állapot. 

 Posztnatális - a születés után sokféle kórok (mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai) vezethet 

halláskárosodáshoz, sokszor egymással kölcsönhatásban. A szülés utáni első években 

elszenvedett fertőző betegségek közül az agyvelő- és agyhártyagyulladás rendszerint 

súlyosabb, halmozott fogyatékossággal is járhat. A leggyakoribb betegség a középfülgyulladás. 

Bár az utóbbi években csökkenőben van a skarlát, diftéria, vörheny, kanyaró és más fertőző 

betegségek előfordulása, mégis számolni kell ennek veszélyével, mely hallóideg, középfül vagy 

belsőfül eredetű hallássérülést okozhat. 

Az utóbbi évtizedekben az antibiotikumok széleskörű elterjedésével nőtt a hallássérült 

gyermekek száma. Főleg a súlyos, gyulladásos betegségekre felírt erős antibiotikumok 

okozhatnak hallóideg károsodást. 

Mechanikai traumák, a hallószervre vagy a koponyára ható különböző erőbehatások a 

hallószerv sérüléséhez, halláscsökkenéshez vezethetnek. Ezek a sérülések különböző ütések, 

baleset, roncsolások következtében létrejött traumák, pl. a koponyát érő traumák a belső fül 

sérülését is okozhatják. 

Kémiai anyagoknak, bizonyos vegyszereknek, gyógyszereknek a belső fülre gyakorolt, 

többnyire hosszabb ideig tartó mérgező, károsító hatásuk van.  

 

A hallássérülésnek tehát többféle oka lehet. Származhat a külső, a közép- és a belsőfül 

zavarából. 

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem 

vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé. Ezt vezetéses hallászavarnak nevezzük. A 

„mechanikus” hangátvitel zavara. A hallómező eltolódik, halkabban, de torzításmentesen hall 

az egyén. Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses hallászavarban szenvedők jól hallják 

a beszédet. A vezetéses hallássérülés igen nagy százalékban átmeneti jellegű, amit orvosi 

beavatkozással meg lehet szüntetni, vagy akár spontán gyógyul (így van ez például egy erősebb 

megfázás, vagy például a repülőn tapasztalható fülbedugulás esetében). Kisebb számban 

veleszületett – sokszor anatómiai elváltozás okozza a károsodást –, ilyen esetben szükséges 

lehet hallásjavító eszköz használata. Ha a belsőfülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, vagy 

az agyhoz vezető idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi eredetű. A 

hallásveszteség ebben az esetben mennyiségi és minőségi jellegű. A hangbenyomások 

halkabbak, torzabbak. E hallássérülések kb. 95%-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza 

a hallásproblémát (cochleáris hallássérülés). A fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben a 

hallóideg megbetegedése a hallászavar oka.  
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Az idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja 

kellő mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt hangerő-torzításokat eredményez, ami még 

nehezebbé teszi a beszédértést, így számukra a hallókészülék viselése elengedhetetlen. 

Súlyosabb sérüléseknél azonban nem lehet hallókészülékkel sem elérni a beszédhalláshoz 

szükséges hallásszintet. Ilyen esetekben műtéti eljárással javítják a beszédhallást. 

 

18. A hallássérülés következményei 

A hallássérülés a legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását érinti.  

 

4.1.A hallás jelentősége 

 

- a hallás minden irányból közvetít (a hallás révén a személy az őt körülvevő teljes térrel 

kapcsolatban áll) 

- a hallás távolabbi eseményekről is közvetít (amit már a szemünkkel nem vagyunk képesek 

érzékelni, a fülünkkel még halljuk) 

- a hallás permanens ingerközvetítő (akaratlagosan nem kapcsolható ki) 

- az akusztikus benyomások, illetve a beszéd irányítják a vizuális észlelést („Nézd mi van ott!”) 

- az akusztikus ingerek érdeklődést kíváncsiságot váltanak ki 

- az akusztikus benyomás előkészít a bekövetkező eseményre (hallom, hogy csengetnek) 

- a hallás útján kialakult belső beszédnek magatartás szabályozó szerepe van 

- a hallás hangulatokat közvetít 

- a hallás alapján kialakuló beszéd a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás legfőbb eszköze. 

 

A felsoroltak alapján láthatjuk, hogy a halláscsökkenés esetén milyen negatívumok érhetik a 

gyermeket. 

 

Többek között: 

- A valóság mozaikszerű, szaggatott információkból áll össze, mert sokszor hiányoznak a 

lényegi összefüggések. Sokszor értelmetlen, kaotikus információkat kell elfogadnia a 

tanulónak. Ebből kifolyólag már nem keresi az összefüggéseket, okokat, egyszerűen elfogadja 
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az inkoherens tényeket. 

- Hiányozhatnak a távolabbról érkező, figyelmet irányító információk. Ettől a világ 

unalmasabb, egysíkúbb lesz. Sokszor a lényeges információt nem kapja meg a tanuló, mivel a 

vizuális információk közötti értékrend másként alakul, mint halló társaiknál.  

- A figyelem önkényesen vándorol 

- A személyiség merevebbé válhat, nehezen vált egyik helyzetről a másikra, megszokott 

sémákat alkalmaz, sokszor inadekvát módon. 

- A személyiség kevésbé finoman differenciált, az érzelmi világ szegényesebb, fejletlenebb, az 

empátiás készség fejletlen. 

- A magatartást a vizuális benyomások irányítják, és csak kis mértékben befolyásolják a 

társadalmi konvenciók 

- Jellemző lehet a kapcsolatok beszűkülése. Ebből adódhat információhiány.  

- Gyakori mások szándékának félreértelmezése. 

- Téves ítélkezés 

- Agresszió 

- Önértékelési problémák. 

 

4.2. Beszédkommunikáció, a nyelv elsajátításának zavara 

 

4.2.1. Kiejtés 

Elsősorban azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, amelyeket a gyermek, 

fiatal nem jól hall. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érint a hibás 

ejtés és annál inkább kihat a beszédhangra is. Mivel a súlyos fokban hallássérült 

gyermeknél, fiatalnál nincs vagy gyenge a visszajelzés a hibás képzésről, nem is képes 

eredményesen kijavítani az artikulációs hibákat külső segítség (szurdopedagógus) nélkül. 

Leggyakrabban a sziszegők és a gy, ty, c, cs hangok a hibásan képzettek, de a 

magánhangzókban is előfordulhatnak cserék. A kiejtési hibák mellett a beszéd minőségét 

rontja a beszédprozódiai elemek hibája vagy hiánya. Jellemzője a monoton, kevésbé 

dallamos, hibásan hangsúlyozott, ritmustalan, lassú tempójú beszéd. Az artikulációs és a 

szupraszegmentális hibák hallókészülék alkalmazásával, valamint az egyéni 

szükségletekhez igazodó hallás-, beszédnevelési eljárásokkal eredményesen javíthatók. 

A súlyos hallássérültek beszédének jellemző vonásai lehetnek  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

  

- Elmosódott, hasonló hangzású magánhangzók 

- Lelassult beszédtempó 

- Bizonytalan izomfeszültséggel képzett szavak 

- Gyakran hibás vagy hiányzó sziszegő hangok 

- Helytelen levegővétel 

- Gyakori orrhangzósság 

- Feszített hangszalagréssel képzett hangok (fejhang) 

- Gyakori hangcserék a hasonló képzésű, a hasonló területeken képzett, hasonló hangzású 

és hasonló vizuális képet nyújtó hangok között 

- Ritmustalan, hangsúlytalan, dinamikátlan beszédtempó 

- Darabos, zavart ritmus 

 

A hibás ejtés gyakran vezet helyesírási hibákhoz. A gyermek, fiatal úgy írja le a szavakat, 

ahogyan ejti őket, vagyis gyakran hibásan. Ez a hiba az írás és az olvasás egyidejű 

alkalmazásával jól javítható, és a kiejtésre is pozitívan hat. 

 

4.2.2. A szókincs jellegzetességei hallássérülteknél 

Minél nagyobb a halláskárosodás mértéke, annál szűkebb mind az aktív, mind a passzív 

szókincs. A szókincset sok olvasással, társalgással bővíthetjük. A nyelvi és beszédfejlesztő 

munka minden iskolai foglalkozásnak kiemelt feladata, a társalgáshoz, manipulációhoz, 

beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztéssel, a szavak jelentésének állandó tisztázásával.  

A szókincs hiányosságai vezetnek a beszédértés zavaraihoz és az alacsonyabb olvasási 

szinthez. A szókincsbeli elmaradás minőségileg különbözhet a pedagógusok által tapasztalt 

korlátozott nyelvi kóddal beszélő gyermek, fiatal szókincsbeli hiányosságaitól. Mivel a 

hallássérült gyermek, fiatal beszédelsajátítása mesterséges tanulási folyamat eredménye, 

szókincséből egyszerű, hétköznapi fogalmak is hiányozhatnak, ugyanakkor magasabb 

szintű kifejezéseket ismerhetnek. A hallássérült gyermek, fiatal nehézségei elsősorban a 

szövegértés vonalán és kevésbé az olvasástechnika területén jelentkeznek. Az 

olvasástechnikai problémák általában a kezdeti szakaszt jellemzik, míg a szövegértési 

problémák gyakran fennmaradnak az iskoláztatás évei alatt. Ennek oka az, hogy habár a 

hallássérült gyermek, fiatal egyre több szót és kifejezést ismer meg, a szövegek nyelvi 

szintje folyamatosan emelkedik. A szövegértési problémákat a szűkebb szókincs, a 

szinonimák ismeretének hiánya, illetve a mondatok helytelen tagolása okozhatja. 

Minél többet társalog a gyermek, fiatal, minél többet olvas, annál erősebb ütemben fog 

gyarapodni a szókincse. 
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Fontos szempont a hallássérültekkel való kommunikáció tekintetében, hogy mindig meg 

kell győződni róla, hogy a gyermek, fiatal, illetve a fiatal felnőtt hallássérült megértette-e 

azt, amit közölni szerettünk volna vele.  

Célszerű a rövid, pontos, egyszerű fogalmakkal megfogalmazott instrukciók adása, néhány 

kérdéssel a megértés ellenőrzése. 

 

4.2.3.  A beszéd grammatikájának jellemzői hallássérülteknél 

A súlyos fokban halláskárosodott gyermekek, fiatalok beszédében gyakoriak a grammatikai 

hibák. Mivel a toldalékok általában hangsúlytalan és gyakran szóvégi helyzetben fordulnak 

elő, gyakori az elhagyásuk, felcserélésük. A grammatikai hibák száma elsősorban a 

szituációkhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított társalgásokkal és 

rendszeres olvasással csökkenthető. 

 

4.3.  A beszédértés jellemzői hallássérülteknél 

A nyelvi nehézségek nemcsak az aktív nyelvhasználatot, hanem a beszédértés területét is 

érinthetik. A hallássérült gyermekek, fiatalok a halláson kívül a szájról olvasást is 

felhasználják a beszédértés segítésére, ennek mértéke gyermekenként, fiatalonként változó.  

A szájról olvasás megkönnyítése azáltal lehetséges, ha a pedagógus minden fontosabb 

közlésnél a hallássérült gyermek, fiatal felé fordul. További segítséget jelent a természetes 

artikuláció, a normális beszédtempó. Téves hiedelem, hogy a hallássérült gyermek, fiatal 

könnyebben érti a beszédet, ha az nagyon tagolt, lassú, az artikuláció eltúlzott. Előnyös a 

szájról olvasás szempontjából az is, ha a pedagógus nem járkál beszéd közben. A szájról 

olvasást nehezítheti a pedagógus arcába hulló haj (férfiaknál bajusz és szakáll), a 

fényviszonyok, valamint az, ha a beszélő a száját véletlenül eltakarja. 

Előnyös, ha egyszerre csak egy ember beszél a hallássérülttel, természetes, jól 

hangsúlyozott, érthető beszédtempóban. Ha többen beszélgetnek, ne vágjanak egymás 

szavába, közlési szándékukat jelezzék.  

Fontos leszögeznünk, hogy a hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a 

beszédfunkciókra terjednek ki, és nem érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket. 

Amennyiben a hallásveszteség következményeit csökkentjük, akkor a hallásneveléssel, a 

hallókészülék alkalmazásával az elsődleges sérülést, a halláskárosodást, a hallásveszteség 

mértékét is csökkentjük. 

A hallássérültekkel való eljárások a személyiség egészének fejlesztésére irányulnak, ezen 
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belül a nyelv, a beszéd fejlesztése eszköz és cél is egyben. A következő területek kapnak 

hangsúlyos szerepet: 

- szókincs  

- grammatika 

- szintaxis 

- kiejtés 

- beszédhallás. 

A nyelvfejlesztés megvalósulásának formái: 

- társalgások (cselekvéshez kötve vagy anélkül) 

- olvasmányok 

- írásbeli munkák. 

 

5.  A hallássérült gyermek, fiatal együttnevelése halló társaikkal 

 

5.1.  A szegregáció a sérültek és nem sérültek egymástól elkülönített oktatását jelenti. A 

szegregált, speciális iskolai oktatás igyekszik ideális feltételeket biztosítani (kis 

osztálylétszám, szakemberek megléte). Számos indoka lehet annak, hogy a gyermek, fiatal, 

speciális iskolában, szegregált szervezési formában tanul. 

 

5.2.  A másik forma az integráció (fogadás). Hazánkban legelterjedtebb az egyéni teljes 

integráció. A hallássérült gyermek, fiatal, a tanítás teljes idejét a többségi (halló) osztályban 

tölti. 

A sikeres integrációnak számos objektív feltétele van: a korai felismerés, a hallókészülékkel 

való ellátás, a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása. Korai hallás - és beszédfejlesztés, a támogató család, a tanterem 

kedvező akusztikai jellemzői, az adó-vevő készülék, indukciós hurok használata, az 

integrációt segítő gyógypedagógus közreműködése, igény esetén pedagógiai asszisztens és 

jelnyelvi tolmács segítsége. 

A hallássérült tanulókkal foglalkozó többségi pedagógusnak sokrétű feladatot kell 

megoldania egyidejűleg. Ismernie kell a sérülés sajátosságait, a habilitációs/rehabilitációs 

lehetőségeket. Tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermek, fiatal milyen egyéni 

képességekkel rendelkezik, mennyi információt képes megérteni a hallása révén, mekkora 

mértékben támaszkodik a szájról olvasási képre. Továbbá szükséges, hogy a pedagógus 
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körülbelül tisztában legyen azzal, hogy a tanuló mekkora passzív szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy a további elsajátítandó tananyagot, milyen alapokra tudja építeni. Fontos, 

tudnia, hogy a diák szövegértése milyen szinten van, hiszen így tudja segíteni őt egy-egy 

főfogalom kiemelésével, szómagyarázatokkal a szövegértés területén.  

Mindezekhez nélkülözhetetlen az egyes nevelési helyzetekben az egyéni különbségek 

figyelembevétele és pedagógiai kezelése. Az egyéni különbségek a hallássérülés 

minőségétől, mértékétől és a tanuló mentális és személyi adottságától függ.  

a. Inklúzió mint optimalizált, kibővített integráció is jelen van a mai oktatási 

rendszerünkben. Az inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerű átalakulását 

jelenti. Ebbe a folyamatba az összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. 

Nem zavaró elemként, hanem új kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális 

gondoskodás jár valamennyi tanulónak, legyen bármiben akadályozott vagy nem. 

Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több mint gyógypedagógia, és több, mint 

az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív oktatásban kiemelt szerepet kap 

a differenciált oktatás. 

 

A hallássérült diákok számára fontos motiváló tényező, ha a halló társaik elfogadják őket, 

így a képzésben is sikeresebbé válnak. 

Számolnunk kell szubjektív feltételekkel is az integráció tekintetében: az intellektuális 

képességek, a pozitív személyiségjegyek, az érthető beszéd, a jó beszédmegértési szint, 

nyelvi tanulékonyság, szorgalom, terhelhetőség, családi háttér. 

 

6.  A hallássérültek által használt technikai eszközök és hallásjavító műtétek 

 

6.1.  A hallókészülék 

 

Ma már nem létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy teljesen korrigálni. 

Ez történhet hallókészülékkel - olyan súlyos esetekben pedig, amikor a hallókészülék nem 

biztosít megfelelő erősítést -, műtéti eljárással biztosítható a hallás élménye. A modern 

hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr hangerősítő készülék. A 

levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon felfogja, és elektromos 

rezgésekké alakítja, felerősíti, majd visszaalakítja hanghullámokká. A hallókészülékkel 

történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához 

legmegfelelőbb erősítést - azaz, hogy a hallókészülékkel erősített fülön mért eredmények 
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illeszkedjenek az optimális beszédmezőbe. A hallás javítására kifejlesztett készülékek 

szinte minden igényt ki tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül 

mögé helyezhető változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig 

hozzáférhetőek. A hallókészülék felerősített hangját a fül mögé helyezhető készülékek 

esetében a fülbe egyéni lenyomat alapján elkészített fülilleszték juttatja be. A hallókészülék 

a gyermek, fiatal egyéni igényeihez, hallásállapotához igazodik. Felírását, ellenőrzését 

szakember végzi. A hallókészülékek egész napos viselésre készültek. 

A hallássérülteket oktató pedagógusnak fontos tudnia, hogy a hallókészülék 

elengedhetetlen eszköze a gyermek hatékony ismeretanyag elsajátításának. 

Kisgyermekeknél a hallókészüléke ellenőrzését, az elemek megfelelő töltöttségét a 

pedagógus ellenőrzi. Idősebb diákok képesek önmaguk elvégezni mindezt, de a biztonság 

kedvéért az őket oktató pedagógus feladata a szúrópróba szerű ellenőrzés, hogy a 

készülékek megfelelő állapotban vannak-e.   

A hallássérült diákokat integráltan oktató pedagógus jó ha tisztában van azzal, hogy a 

rosszul beállított segédeszköz fejfájáshoz és egyéb fizikai tünetekhez vezethet, illetve 

átmeneti magatartás problémákat eredményezhet. A készülék beállítását szakemberek 

végzik nem a pedagógus kompetenciája. 

Fontos szerepe a tanárnak abban van, hogy motiválja a tanulókat arra, hogy mindig viseljék 

a segédeszközt, hiszen hallásuk csak azzal optimális. 

 

6.2.  Az adó-vevő készülék jól segíti a hallássérült tanuló oktatását azáltal, hogy csak a 

hasznos jeleket erősíti fel, a háttérzajokat nem. Előnye, hogy a távolabbról jövő beszédet is 

erősíti. Egy adó és egy vevő részből áll, az adó részhez mikrofon csatlakozik, melyet 

általában a beszélő visel. 

 

6.3.1.  A Cohleáris implantátum „A cochleáris implantáció (CI) egy hallásjavító műtéti 

eljárás. Ennek során a csiga (cochlea) szőrsejtjeinek működését pótolják egy beültetett 

elektródával. A műtét előtt a gyermek alapos orvosi, gyógypedagógiai vizsgálaton esik át, 

ezek ismeretében döntenek a szülők a szakemberek támogató véleménye mellett a 

műtétről.” (dr. Perlusz Andrea) 

A cochleáris implantátum több elemből áll. Ezek egy részét a hallássérültek koponyájába 

operálják - közvetlenül a fejbőr alá ill. a belső fülbe vezetik -, más részeit pedig kívül, a 

testükön viselik. A külső elem részei: a hangokat felfogó mikrofon, a beszédprocesszor, 

valamint az adókészülék, ami a jeleket a beültetett belső elem felé továbbítja. Az adó és a 
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vevő rész a fejbőrön keresztül mágnes segítségével kapcsolódnak. 

A cochleáris implantátum beépítésének legfontosabb feltétele, hogy a hallóideg - azaz a 

belső fültől az agykéreg felé vezető pálya - ép legyen. Amennyiben a műtét megtörténik 1 

hónappal később helyezik fel a készülék külső egységét. 

A cochlearis implantátumon kívül létezik még középfül implantátum és csontvezetéses 

implantátum is. 

A csontvezetéses implantátum a hangokat a csont segítségével a belső fülbe továbbítja 

egyenesen ezzel áthidalva a külső és középfület. Három részből áll titánimplantátum, 

beszédprocesszor, illesztési felület. Legjobb eredmény a vezetéses, illetve kevert típusú 

halláscsökkenésnél, vagy egyoldali idegi hallássérülésnél érhető el. 

Középfül implantátum enyhe, közepesen súlyos és súlyos idegi típusú halláskárosodás, 

illetve kevert halláskárosodás esetében jelenthet megoldást. 

 

6.3.2. Egyéb műtéti eljárások 

 

- timpanoplasztika 

A dobhártya és hallócsontok középfülgyulladás következtében fellépő károsodását 

rekonstruálják műtéti eljárások során. 

- stapedotomia 

A kengyelt érintő csontosodási folyamat következtében kialakuló helyzet. Mesterséges 

anyagok felhasználásával protéziseket, pisztonokat ültetnek be. Ezzel lehetővé téve, hogy a 

rezgések újra eljussanak a belső fülbe. 

 

6.4.   Indukciós hurok 

 

A hallókészüléket viselő tanulók számára komoly és mindennapos problémát jelent a 

hallókészülékük mikrofonján át beérkező hangok értelmezése és megértése. Külső zajok 

jelenlétében, visszhangos környezetben, vagy amikor távoli és esetenként torzult hangokat 

kellene a hallókészülék mikrofonján keresztül értelmezni, a megoldást az indukciós hurok 

jelenti. 

Az indukciós hurok a komplex akadálymentesítésben használatos elektronikus eszköz. A 

helyes megnevezése hangfrekvenciás hurokerősítő-rendszer. Az indukciós hurkokat azzal 
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a céllal fejlesztették ki, hogy a hallásukban sérült emberek számára hanginformációkat 

tegyenek érthetőbbé lehetővé téve számukra azok problémamentes befogadását és 

megértését.  

 

7.  A hallássérültek oktatásában használt kommunikációs módszerek lehetséges 

csatornái: 

 

- Vokális (hangi) - auditív csatorna: a hallásmaradvány aktivizálásának időpontja 

meghatározó, erre a lehetőségre épít a hallásnevelés. Ennek a csatornának a 

felhasználásával történik a hangos beszédben történő kifejezés és a beszéd 

megértésének kialakítása. Az enyhén hallássérült tanulók oktatásánál az auditív út 

érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nagyothallók esetében a beszédre épül a tanítás, 

kiegészítve szurdopedagógiai fejlesztéssel. 

- Az artikulációs-vizuális csatorna: vagyis a szájról olvasás és az azt kiegészítő hallás, 

illetve olvasás. Súlyosabb veszteségek esetén a szájról olvasás domináns információ 

felvételt biztosít, és a hallási benyomások töltik be a kiegészítő szerepet. 

- Manuális-vizuális kommunikációs csatorna, mely az ujj-abc, fonomimikai jeleket, 

illetve a jelnyelv használatát jelenti. Az ujj-abc jelei valamennyi beszédhangot 

megjelenítik egy-egy kézjellel. A jelnyelv szónyelv, a jelek szavaknak felelnek meg. A 

jelnyelv alkalmazása két úton lehetséges, vagy a hangos beszédnek alárendelt 

helyzetben, azt mintegy kísérve, kiegészítve, vagy mint önálló információs csatorna. 

Siket közösségekben az egymás közti fő nyelvi érintkezési forma. A jelnyelv előnye 

lehet súlyos hallássérülteknél, hogy a beszélő figyelmét kevésbé terheli, és így a siketek 

számára könnyebb kommunikációs lehetőséget kínál. Használata indokolt olyan 

esetben, amikor a hangos beszéd értelmezése kevésbé jó eredményt ígér. 

- Grafikus-vizuális kommunikációs csatorna, ami az írás és olvasás területeit foglalja 

magába. Feltétele a gazdag szókincs és a nyelv grammatikai szabályainak ismerete. 

Fontos szerephez juthat, ha a hallássérült beszéde nem eléggé érthető. 

- Vokális (artikulációs) – taktilis csatorna: a mások, vagy magunk által produkált 

beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. Például gége érintése. 

- Manuális- taltilis: súlyosabb fokú hallás, illetve egyidejűleg látássérült személyek 

alkalmazzák kommunikációjukban. Amikor egymás tenyerébe írják az információkat. 

 

8. Módszertani útmutatások 

A szakképzés eredményességében elsődleges szerepe van az ún. teamben való 

tevékenykedésnek, azaz a különböző képzettségű szakemberek összehangolt működésének. 

A team összetétele: 

- közismereti oktatásban résztvevő tanárok, 

- a szakmai, elméleti oktatást végző szakoktatók, 

- a gyógypedagógus tanárok (szurdopedagógus, logopédus), 
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- a pedagógiai munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek), 

- egyéb szakemberek (szakorvosok, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás), 

- szükség esetén jeltolmács bevonása a feladatmegértés elősegítéséhez, tanulói visszajelzéshez. 

 

Az oktatás során kiemelt jelentőségű a beszédértés megfelelő körülményeinek biztosítása.  

- A pedagógusnak, szakoktatónak minden körülmények között jó szájról olvasási képet 

kell biztosítania. Optimális feltételeket kell teremteni a beszédértés elősegítésére. 

- A tanár minden fontosabb közlésnél a hallássérült felé fordul természetes, jó szájról 

olvasási képet nyújtó artikulációval, közepes beszédtempóval és dallamosan, 

dinamikusan beszél. 

- A hallássérült gyermek, fiatal tanulását az átlagos gyermeknél, fiatalnál jobban segíti a 

vizuális szemléltetés. A tanár mimikája ezért legyen kifejező. Ő maga legyen empatikus 

személyiség, fejlett problémamegoldó képességű, optimista. Egyéntől és a 

halláskárosodástól függően hasznos lehet a jelnyelv egyes elemeinek ismerete. 

- Az elméleti tanórákon a hallássérült tanuló válassza meg úgy a helyét, hogy a lehető 

legjobban lásson. A tanterem legyen jól megvilágított. Film-, dia-, videó vetítések előtt 

a tanár ismertesse, hogy mit kell majd megfigyelni. Sötétben, hallókészülék viselése 

mellett nem érti a tanuló a magyarázatot. 

- A gyakorlati oktatás során is először ismertetni kell, hogy mi kerül cselekvő 

szemléltetésre, azaz mit kell pontosan megfigyelni. Csak a feladat ismeretében tud a 

tanuló az író – számítógépre, a kezeire, a munkavégzés technikájára koncentrálni. 

Lehajló testtartás, takart száj esetén az információ tört része jut csak el a diákhoz. 

Számítógépes gyakorlatkor a tanár a gép mögött, a diákkal szemben állva tud 

ismereteket közvetíteni. 

- A tanár, szakoktató természetes hanghordozással, nyugodt tempóban köznapi 

hangerővel és artikulációval beszéljen! Előadása érthetőségét természetes gesztusokkal, 

élénk mimikával, finom testbeszéddel fokozhatja. 

- Zajos hátterű, szűk frekvenciás vagy túl gyors beszéd rontja a beszédértés esélyeit. 

Munkatevékenység közben, korrekció előtt a tanár érintse meg a tanulót, állítsa le a 

tevékenységet, amikor feladatot jelöl ki vagy javítja a diák munkáját. 

- A tanulók vizuális gondolkodásmódja miatt az oktatás során nagy jelentőségű a 

sokoldalú szemléltetés. A szemléltetés során meg kell győződni a szakmai ismeretek, 

fogalmak tartalmi megalapozottságáról, és beépüléséről a kognitív rendszerbe. A 

feldolgozás, alkalmazás szintjein szóbeli, táblázatos, írásbeli, rajzos visszacsatolás 

kérése tájékoztatást nyújt a pedagógusnak. A tudásszint értékelésekor a szemléltető 

eszközök használata melletti tudás értékelése tekinthető reálisnak. 

- Mivel a hallássérült fiatalok nyelvi szerkezetbeli gondolkodása gyengébb, szókincsük 

mesterségesen alakult ki, a felzárkóztatásra biztosított többlet órákon a hosszabb, elvont 

tartalmú, nehezebben ejthető szavak, kifejezések elsajátítása külön is kapjon 

megerősítést. 

- A megértés, bevésés ellenőrzését szómemória játékokkal, képekkel különböző 

szövegkörnyezetű előfordulások felismertetésével, önálló szövegbe helyezéssel 

célszerű gyakoroltatni. 
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Kiscsoportos oktatási szervezeti formákban (pl. csoportbontásban) a hallássérült tanulók ne 

képezzenek külön csoportot. Mindig a hallók között dolgozzanak a tanulás-tanítás folyamán.  

Mindig legyen a csoportban segítője, akihez fordulhat 

 

Egyéb tanulásszervezési kérdések, gyakorlati teendők 

 

- A pedagógus, szakoktató jó szájról olvasási kép nyújtásával segítheti a beszédértést. 

- Az osztályteremben olyan ülőhelyet találjanak, ahonnan közelről láthatja és hallhatja a 

tanárt! Ne kerüljön szembe az ablakkal!  

- A tanulónak biztosított forgószék is előnyös lehet. Célszerű az első padba, jobb vagy 

bal szélre ültetni a hallássérült diákot. 

- A megértést a vizuális oktatási módszerekre alapozott ismeretátadás segíti (képek, kép-

hang és írásalapú kommunikációs eszközök). 

- A tanítási órákon nélkülözhetetlen a közvetlen hallást segítő eszközök használata. 

- A hallássérültek integrált oktatását, elsősorban a beszédmegértést segíti elő a vezeték 

nélküli kommunikációs rendszer. A tanár-diák közvetlen kapcsolat URH adóvevő, 

illetve indukciós hurok alkalmazásával könnyíthető. 

- Nehezen kiejthető szakszavak artikulációs ejtésének kialakítását és automatizálását 

szurdopedagógus, logopédus támogatja. 

- Előtérbe kerülnek mind az oktatásban, mind a számonkérésben az írásbeli 

kommunikációs formák, melyek nyelvi megfogalmazása legyen egyszerű, lényegretörő. 

Hasznos a tanulóval közösen szerkesztett szakmai szakszótár, szakmai jelszótár 

segítsége. Az értékelés pozitív és ösztönző legyen. 

-  Mindig a hallók között dolgozzanak a hallássérült tanulók a tanulás-tanítás során. 

- A hallássérült gyermek, fiatal számára problémát jelenthet a hosszabb tanári előadás 

egyidejű követése és jegyzetelése. A probléma kiküszöbölésére javasoljuk, hogy 

készítsünk vázlatot a tanulónak, vagy más tanuló órai jegyzetét fénymásoljuk. 

Ügyeljünk, hogy a szakszavak ne kerüljenek hibásan megtanulásra! 

- Nem mindig egyszerű a hallássérült tanuló számára a témaváltás. A pedagógus segítheti 

a hallássérült megértését, ha órákon hangsúlyosabban jelzi ezt, illetve még egyszer 

összefoglalja a tematikus egységeket. Témaváltáskor az új téma kerüljön fel írásban a 

táblára, ezzel jelezve a következő tematikai egységet a hallássérült tanulónak. 

Könnyebbséget jelent, ha a hallássérült tanuló esetenként írásban is megkapja azokat a 

feladatokat, melyek utasítása sok elemből áll, s minden elem fontos információt hordoz. 

- Fontos a hallássérült tanulóval előzetesen megismertetni és elsajátíttatni a tananyag 

kulcsfogalmait. 

- A jegyzetek készítésénél lehet kijelölni segítő diákot/társat, aki az órán segíti a 

hallássérült diákot annak érdekében, hogy a többi diákkal együtt tudjon haladni. Illetve 

lehet alkalmazni indigót, fénymásolást. 

- Hangsúlyozzuk az órák végén elhangzó információkat! 

- Folyamatos legyen az ellenőrzés és értékelés, a tanulási folyamat az egyéni 

szükséglethez igazodjon. 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

  

- A hallássérült gyermek, fiatal fejlesztése pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárásokkal, megfelelő audiológiai ellátással és egyre modernebb hallókészülékek 

szakszerű használatával történhet. 

- Az eredményes nevelést, a szakmai képzés színvonalát az előbbieken túl az általános 

iskolai tanulmányok, az eddig elért fejlődés is meghatározza. 

- A hallássérült fiatalok oktatása során fokozott figyelmet kell fordítani látásuk 

védelmére. 

 

9. Hallássérültek pályaválasztásának lehetőségei 

A hallássérült tanulók pályaválasztásának szubjektív meghatározói lehetnek: 

- beszédszint 

- hallásfok 

- személyiség 

- készségek szintje.  

Az objektív meghatározó a szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség. A választás során 

háttérbe szorulnak azok a szakmák, melyek balesetveszélyesek, illetve amelyekben a 

beszédmegértés központi szerepet tölt be. Így a pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a szubjektív meghatározók fejlesztésére, hogy szakmák köre bővülhessen számukra.  

A munkavállalás szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be a hallássérült személy 

kiegyensúlyozottsága, a kapcsolatokra való nyitottsága, az érdeklődés foka, valamint a sérülés 

egészséges elfogadása, amely a halló emberekkel szembeni előítélet kialakulását akadályozza.  

Továbbá döntő szempont a pályaválasztásnál az iskolai tananyag elsajátításának szintje, hogyan 

fejlődnek képességei, készségei a tantárgyi tudás tükrében. 

10. A szakmai képzésen túl kiemelt speciális nevelési feladatok 

 

- Fontos feladat a szociális kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, az érintkezési 

formák pontos értelmezése, a megfelelő nyelvi formák elsajátítása a személyiség 

harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Elengedhetetlen az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszer pontos 

kiépítése, a kognitív funkciók szintjeinek állandó fejlesztése. 

- Fontos a vizuális percepció, az önkifejezés, önmegvalósítás, a valóság képi 

feldolgozásának bekapcsolása a tanítás-tanulás folyamatába a személyiség 

kibontakoztatása céljából. 

- Mozgás, ritmus, a beszéd-ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában. 
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- Szükséges a tehetség gondozása. 

- Fel kell készíteni a diákokat a felnőttek, a munka világába való beilleszkedésre. 

 

 

XXXVIII. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 
9. évfolyam 

heti óraszám 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10256-12 

Bőripari anyagok 

jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 

Bőripari anyag és 

áruismeret 
3   

70  

2    

Szabás, előkészítés  2     2   

Szabás, előkészítés 

gyakorlat 
 7  7 

10258-12  

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy készítés 2    2    

Bőrtárgy készítés 

gyakorlat 
  7    8  

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7   14 6  15  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 

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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10265-12 

Bőripari anyagok 

jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 

Bőripari anyag és 

áruismeret 
108   70  178 

Természetes bőrök 40   25  65 

Textilek és műbőrök 22   10  32 

Táblás áruk 16   10  26 

Kellékek és segédanyagok 30   25  55 

Szabás, előkészítés  72   70  142 

Szabás gazdaságossága, 

szabásrendszerek 
18   16  34 

Kézi szabás 12   12  24 

Gépi szabás 14   14  28 

Előkészítő műveletek 28   28  56 

Szabás, előkészítés 

gyakorlat 
 252   245 497 

Különböző anyagok szabása  90   80 170 

Előkészítő műveletek  90   90 180 

Gépek, berendezések, 

szerszámok használata 
 72   75 147 

10258-12 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy készítés 72   70  142 

Bőrtárgy előkészítés 30   30  60 

Bőrtárgy készítése, díszítése 42  70 40  82 

Bőrtárgy készítés gyakorlat  252   280 532 

Bőrtárgy előkészítés  108   136 244 

Bőrtárgy készítés, díszítés  144   144 288 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 252   504  210 525 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756  70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 462 / 29,6%  

Gyakorlati óraszámok/aránya  1099 / 70,4% 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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A  

10256-12 azonosító számú 

 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő 

műveletek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10256-12 azonosító számú, Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása 

során fejlesztendő kompetenciák 

10256-12 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő 

műveletek 

Bőripari anyag- és 

áruismeret 

Szabás, 

előkészítés  

Szabás, 

előkészítés 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Szemrevételezi a modell, minta alapanyag összetételét x x x x        

Megállapítja az alapanyagok jellemzőit x x x x    x    

Ellenőrzi az alap-, kellék-, segédanyagokat x x x x        

Meghatározza a technológiai paramétereket     x       

Alkatrészeket szab kézzel, géppel      x x  x  x 

Ellenőrzi a kiszabott alkatrészeket          x   

Vékonyítja az alkatrészek szélét, felületét            x x 

Számítással meghatározza az anyag előirányzatot      x    x   

Kiválasztja, beállítja, kezeli a szabáshoz, előkészítéshez 

alkalmazott gépeket, berendezéseket, eszközöket, 

szerszámokat 

        x x x 

Betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmet     x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Bőrgyártás x           

Bőr területi felosztása, jellemzői x           

Bőrhibák x           

Műbőrök  x          

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott textilanyagok  x  x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott műanyagok   x x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott fémanyagok    x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott papíranyagok   x x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott faanyagok    x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott ragasztók, oldószerek    x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gumianyagok   x x        

Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek felületének meghatározása     x       

Paralelogramma területének meghatározása     x       

Optimális manipuláció meghatározása     x       

Szabáskor keletkező hulladékok meghatározása     x       

Hulladékfajták és jellemzői     x       

Bőrfeldolgozó ipari termékek anyag előirányzat 

meghatározása 
    x       

Alkatrészekkel szemben támasztott követelmények x x x         
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Szabásrendszerek      x       

Kézi szabás      x   x   

Gépi szabás       x  x  x 

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése, 

technológiai jellemzői  
     x x x x x x 

Alkatrészek szél, felület vékonyítása        x  x x 

Szabász-, vékonyító gépek, kiegészítő berendezések, 
eszközök kezelése, technológiai jellemzői  

     x x x x x x 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások      x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Készbőr jellemzőinek felismerése x    x x x  x x x 

Gazdaságos manipuláció  x x x  x x x  x  x 

Szakmai számolási készség     x x x  x  x 

Szabászgépek, előkészítőgépek kezelése     x  x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felismerés x x x x x x x  x x x 

Precizitás     x x x x x x x 

Kézügyesség     x x  x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság     x    x x x 

Közérthetőség     x x x x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x x x x x x x x x x 

Módszeres munkavégzés     x    x x x 

Ismeretek helyén való alkalmazása  x x x x x x x x x x x 
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24. Bőripari anyag- és áruismeret tantárgy              178 óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a bőripari alap- és kellékanyagok fajtáinak megismertetése a 

tanulókkal. 

Fontos, hogy a diákok anyagismereti alapfogalmakat elsajátítsák, a különböző anyagok 

előállítási műveleteit megismerjék, az alap- és kellékanyagok felhasználási és minőségi 

tulajdonságainak megtanulják. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3.Témakörök 

 

1.3.1. Természetes bőrök                 65 óra 

A bőrfeldolgozó-iparban felhasznált természetes bőranyagok fajtái (marha-, sertés-, 

kecske-, juh-, ló-, vad- és egyéb bőrök), általános jellemzői, felhasználása. 

A természetes bőranyagok területi felosztása, minőségi jellemzői, hibái. 

A nyersbőrök szövettani felépítése, jellemzői.  

Nyersbőrhibák.  

Nyersbőrök tartósítása, anyagai, minőségi követelményei.  

A természetes bőranyagok gyártási folyamata:   

  - A vizes és meszes műhely műveletei – áztatás, meszezés, húsolás, 

színelés, hasítás, mésztelenítés -, anyagai, gépei, berendezései, eszközei, minőségi 

követelményei.  

  - A cserzés fajtái - növényi, ásványi, zsír-, kombinált- és egyéb cserzés - 

anyagai, műveletei, gépei, berendezései, eszközei, minőségi követelményei.  

  - A cserzés utáni mechanikai – víztelenítés, taszítás, szárítás, hasítás, 

faragás, puhítás, csiszolás – műveletek, gépek, berendezések, eszközök, minőségi 

követelmények. 

  - A kikészítés vegyi – zsírozás, színelés, fedőfestés, appretálás stb. - és 

mechanikai – hengerlés, fényezés, vasalás stb. - műveletei, anyagai, gépei, 

berendezései, eszközei, minőségi követelményei. 

  A készbőrök csoportosítása, tulajdonságai, minősítése, hibái. 

  

1.3.2. Textilek- és műbőrök                32 óra 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott textilanyagok fajtái. 
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A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott textilanyagok összetétele, általános jellemzői, 

felhasználása. 

A textilanyagok alapanyagainak (természetes-, vegyi- és kevert szálas anyagok) 

ismerete. 

A textilanyagok alapanyagainak tulajdonságai, minőségi jellemzői. 

A textilanyagok minőségi jellemzői, hibái. 

A textilanyagok gyártási folyamata, gépei, berendezései. 

A textilanyagok minőségi követelményei: 

  - Fonal és cérnagyártás (fonás, cérnázás). A cérnák fajtái, jellemzői, 

hibái. 

  - Kelmegyártás (szövés, kötés, hurkolás, nemszőtt textíliák készítése). A 

 kelmék fajtái, jellemzői, hibái. 

  - A textilanyagok kikészítése (előkezelés, színezés, appretálás). 

A bőrfeldolgozó-iparban felhasznált műbőrök-, műanyagok fajtái, szerkezeti felépítései, 

általános jellemzői, felhasználása. 

A műbőrök anyagai, gyártási folyamata – paszta készítés, hordozóréteg előkészítése, 

műanyag fedőréteg felvitele, filmképzés, hűtés, kikészítés, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

A különböző műanyagok feldolgozási módszerei (sajtolás, rétegelés, fröccsöntés, 

extrudálás, kalanderezés, szálhúzás, vákuumformázás, öntés, stb.) 

A műbőrök, műanyagok minőségi jellemzői, hibái. 

   

1.3.3. Táblásáruk                  26 óra 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott - rostműbőrök-, gumi-, és műanyagok-, valamint 

kartonanyagok - táblás szerkezetű anyagok fajtái, összetétele, általános jellemzői. 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott táblás áruk felhasználása. 

A különböző táblás méretű anyagok alapanyagai, gyártási folyamata, gépei, 

berendezései, minőségi követelményei: 

  - Rostműbőrök anyagai, gyártási folyamata, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

  - Gumianyagok alapanyagai, gyártási folyamata, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

  - Műanyagok alapanyagai, gyártási folyamata, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

  - Papír és kartonanyagok alapanyagai, gyártási folyamata (nyersanyag 

 előkészítés, pépkészítés, lapképzés, kikészítés, kiszerelés), gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  
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A táblás méretű anyagok minőségi jellemzői, hibái.  

  

1.3.4. Kellék és segédanyagok                55 óra 

Szemrevételezi a modell, minta alapanyag összetételét. 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott különböző műanyag-, fém-, papír-, fa-, és gumi 

kellékek- és segédanyagok fajtái, összetétele, általános jellemzői, felhasználása. 

Műanyag díszek, csatok, egyéb alkatrészek, szegők, zsinórok stb. előállítása minőségi 

jellemzői, hibái. 

Fém díszek, csatok, szegecsek, szögek, ringlik, kapcsok, egyéb alkatrészek előállítása 

minőségi jellemzői, hibái. 

Fa díszek, csatok, szögek, egyéb alkatrészek előállítása minőségi jellemzői, hibái. 

Gumi segédanyagok, alkatrészek előállítása minőségi jellemzői, hibái. 

A ragasztók, és oldószerek fajtái, anyagai. 

A ragasztók, és oldószerek általános jellemzői, felhasználása.  

A ragasztók, és oldószerek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

A különböző kellék- és segédanyagok gyártása, minőségi jellemzői, hibái. 

A kellék- és segédanyagok gyártásánál alkalmazott munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

   

1.4.A képzés javasolt helyszíne  

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 
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1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  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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2. Szabás, előkészítés tantárgy                142 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókkal a különböző anyagok 

szabásrendszereit, szabási módszereit, és az alkatrészek előkészítési technológiáit, 

követelményeit. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3.Témakörök 

 

2.3.1. Szabás gazdaságossága, szabásrendszerek             34 óra 

A technológiai paraméterek meghatározása. 

A természetes bőranyagok szabásrendszerei: szimmetrikus (kisipari vagy tükrös), 

váltakozó irányú, paralelogramma, társas szabás. A természetes bőranyagok 

szabásrendszereinek gazdaságossági, és minőségi követelményei. 

Terítékanyagok, táblás szerkezetű anyagok szabásrendszerei: különböző soros 

elhelyezések, váltakozó-, ferde irányú (szög alatti), szembe fekvő, paralelogramma, 

társas szabás. 

Terítékanyagok, táblás szerkezetű anyagok szabásrendszereinek alkalmazása, 

gazdaságossági, és minőségi követelményei. 

Alkatrész elhelyezési módszerek alkalmazása, az anyagkihasználás mértéke, 

gazdaságossági hatásai. 

A szabástervek elkészítésének eszközei, korszerű számítógépes módszerei. 

Az anyag-előirányzat (tiszta felület, hulladék, anyagnorma, paralelogramma felület, 

optimális manipuláció) meghatározásának, kiszámításának módszerei. 

Természetes bőrök anyag-előirányzatának meghatározása. 

Terítékanyagok anyag-előirányzatának meghatározása. 

Táblás szerkezetű anyagok anyag-előirányzatának meghatározása. 

Az anyag-előirányzat meghatározásának, eszközei, korszerű számítógépes módszerei. 

   

2.3.2. Kézi szabás                  24 óra 

A kézi szabás módszereinek ismerete. 

A kézi szabás szerszámainak ismerete. 
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A kézi szabás eszközeinek ismerete. 

A kézi szabás berendezéseinek (kések, sablonok fajtái, köszörűk, jelölő eszközök, 

nehezékek) ismerete. 

A kézi szabás minőségi követelményei. 

A kézi szabás előnyei, hátrányai. 

  

2.3.3. Gépi szabás                  28 óra 

A gépi szabás módszerei (kiütő gépes, terítékes, szegőszalag, korszerű szabási 

módszerek). 

A gépi szabás alkalmazása, szerszámai, eszközei, berendezései. 

A gépi szabás minőségi követelményei.  

A kiütő gépes szabás gépei (lengőfejes, hidas, félautomata, automata kiütő gépek). 

A kiütő gépes szabás berendezései, műveletei, munkavédelmi előírásai.  

Kiütőkések, leütés számlálók, anyagtovábbító berendezések ismerete. 

A terítékes szabás gépei (terítőgépek, tekercsállványok, áttekercselő berendezések, 

villamos ollók, anyagadagoló berendezések). 

A terítékes szabás műveletei, minőségi követelményei, munkavédelmi előírásai.  

A szegőszalag szabás gépei (bőrcsík vágó-, műbőr-, és fóliacsíkvágó gépek, 

berendezések). 

A szegőszalag szabás műveletei, minőségi követelményei, munkavédelmi előírásai.  

Szabástervek ismerete. 

Hulladékgazdálkodás. 

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök ismerete. 

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök jellemzői.  

A gépi szabás munka-, tűzvédelmi előírásainak ismerete. 

A gépi szabás környezetvédelmi előírásai. 

  

2.3.4. Előkészítő műveletek                56 óra 

Az előkészítés műveleteinek (jelölés, vékonyítás, ragasztás, kierősítés, szélfestés) 

ismerete, gépei, szerszámai, eszközei, berendezései, minőségi követelményei.  

A jelölés célja, gépei, berendezései, szerszámai, segédanyagai, műveletei, minőségi 

követelményei, munkavédelmi előírásai.  

A vékonyítás célja, fajtái (szélvékonyítás, teljes felületű vékonyítás), alkalmazása, 

gépei, berendezései, szerszámai, műveletei, minőségi követelményei, munkavédelmi 

előírásai.  

A ragasztás célja, fajtái (szélkenés, teljes felületű ragasztás, pontragasztás), anyagai, 

alkalmazása, gépei, berendezései, szerszámai, műveletei, minőségi követelményei, 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai.  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

  

Oldószerek fajtái, alkalmazásuk. 

A kierősítés célja, fajtái, anyagai, alkalmazása, gépei, berendezései, szerszámai, 

műveletei, minőségi követelményei. 

A szélfestés célja, fajtái, anyagai, alkalmazása, gépei, berendezései, szerszámai, 

műveletei, minőségi követelményei, munka-, tűz- és környezetvédelmi  előírásai.  

Az előkészítés gépeinek, kiegészítő berendezéseknek, eszközeinek alkalmazása, 

jellemzői.  

Az előkészítés munka-, tűz- és környezetvédelmi előírása. 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne  

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 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett  x  - 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

  

feldolgozása 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

2.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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3. Szabás, előkészítés gyakorlat tantárgy              497 óra 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a tanulókkal a különböző anyagok szabásrendszereinek, 

szabási módszereinek és az alkatrészek előkészítési technológiáinak gyakorlati 

kivitelezését. 

 

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. Különböző anyagok szabása             170 óra 

A szabandó anyagok kiválasztása műszaki dokumentáció alapján. 

A kiszabott alkatrészek ellenőrzése. 

A természetes bőranyagok kézi szabásának elsajátítása, a gazdaságossági és a minőségi 

követelmények betartása.  

A természetes bőranyagok gépi szabási műveleteinek elsajátítása, a gazdaságossági és 

a minőségi követelmények betartásával.  

Terítékanyagok- textil, műbőr, fóliaműbőr - gépi szabási műveleteinek elsajátítása, 

minőségi követelmények betartásával.  

Táblás szerkezetű anyagok gépi szabási műveleteinek elsajátítása, minőségi 

követelmények betartásával.  

A szegőszalag szabás gépi szabási műveleteinek elsajátítása, minőségi követelmények 

betartása.  

Alkatrészek szabásrendszereinek alkalmazása, gazdaságos elhelyezés, 

hulladékgazdálkodás.  

A szabászat gépeinek, kiegészítő berendezéseknek, eszközeinek, szerszámainak 

szakszerű alkalmazása, beállítása, kezelése.  

Alkatrészek összeválogatása, tételösszeállítás. 

Önálló szabászati feladatok gyakorlati kivitelezése, műszaki dokumentáció alapján.  

A szabászat munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásainak betartása. 

   

3.3.2. Előkészítő műveletek              180 óra 

Az előkészítés műveleteinek (jelölés, vékonyítás, ragasztás, kierősítés, szélfestés) 

gyakorlati elsajátítása.  

A jelölési műveletek gyakorlati kivitelezésének elsajátítása a minőségi követelmények, 
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és a munkavédelmi előírások betartásával.  

A különböző vékonyítási műveletek elsajátítása a minőségi követelmények, és a 

munkavédelmi előírások betartásával.  

A ragasztási műveletek (szélkenés, teljes felületű ragasztás, pontragasztás), gyakorlata 

a minőségi követelmények, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása.  

A kierősítési műveletek gyakorlati kivitelezésének elsajátítása a minőségi 

követelmények, és a munkavédelmi előírások betartásával. 

A szélfestés műveleteinek gyakorlati elsajátítása a minőségi követelmények, a munka-, 

tűz- és környezetvédelmi előírások betartása. 

Az előkészítési műveletek önálló kivitelezése adott modellek műszaki dokumentációja 

alapján.  

Az előkészítés munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásainak betartása. 

   

3.3.3. Gépek, berendezések, szerszámok használata          147 óra 

A szabászat, az előkészítés gépeinek, kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek, 

szerszámainak szakszerű alkalmazása, beállítása, kezelése. 

A kézi szabás szerszámainak, eszközeinek, berendezéseinek szakszerű használata, 

kezelése. 

A kézi szabás szerszámainak, eszközeinek, berendezéseinek összeállítása önállóan egy 

adott modell alkatrészeinek kiszabásához. 

A gépi szabási módszerek gyakorlati alkalmazása (kiütő gépes, terítékes, szegőszalag, 

korszerű automata berendezések) gépek, berendezések, eszközök szakszerű használata, 

a kezelési műveletek begyakorlása. 

Egy meghatározott modell alkatrészeinek gépi szabásához a gépigény összeállítása 

önállóan. 

Az előkészítő műveletek (jelölés, vékonyítás, ragasztás, kierősítés, szélfestés) gépeinek, 

szerszámainak, eszközeinek, kiegészítő berendezéseinek szakszerű alkalmazása, a 

minőségi, a munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások követelmények betartásával.  

Gép-, szerszám-, eszköz-, és kiegészítő berendezések meghatározása önállóan egy adott 

termék előkészítési műveleteihez. 

  

3.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanműhely 

 

3.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés   x - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x - 

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 
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4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése   x - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x 

Munkaasztal, 

szabászgép, gépi 

szabászkések, kézi 

szabászkés, 

szélvékonyító gép, 

hasító gép 

6.2. Műveletek gyakorlása   x 
Köszörűgép, 

munkaasztal 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés   x - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  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  

10258-12 azonosító számú 

 

Bőrtárgy készítése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10258-12 azonosító számú, Bőrtárgy készítése megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10258-12 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy készítés  
Bőrtárgy készítés 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Kiválasztja a bőrtárgy készítéshez felhasznált alapanyagokat x  x  

Apróárut készít x x x x 

Ékszerpótlókat készít x x x x 

Öltözet-kiegészítőket készít x x x x 

Egyszerű dísztárgyakat készít x x x x 

Tartókat, egyszerű táskákat készít x x x x 

Kiválasztja a szükséges anyagokat és eszközöket x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Bőrtárgyak funkciói x  x  

Bőrtárgyak tervezése, minta készítése  x  x 

Apróáruk készítése x x x x 

Öltözék-kiegészítő, bőr ékszerek készítése x x x x 

Bőrből készült egyszerű dísztárgyak készítése x x x x 

Tartók, tokok, táskák készítése x x x x 

Bőrtárgy készítő gépek, berendezések kezelése x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szabandó anyagok tulajdonságai x  x  

Kézi, gépi szabás módszerei, eszközei, gépei x  x  

Varrási, ragasztási technológiák  x  x 

Díszítési módok  x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Türelmesség x x x x 

Stabil kéztartás   x x 

Térlátás   x x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Közérthetőség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés x x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság  x  x 

Módszeres munkavégzés x x x x 

 

4. Bőrtárgy készítés tantárgy                142 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Elméleti ismeretek nyújtása a különböző bőrtárgyak összeállítási műveleteinek 

végrehajtásához. A szabási (szakmai specialitásainak), az előkészítési, a díszítési, az 

összeállítási és a kikészítési módok elméleti fogalmainak, technológiáinak elsajátítása.  

A különböző bőrtárgyak típusainak megismerése, szerkezeti, technológiai 

különbségeinek elsajátítása. A termékek elkészítésénél alkalmazott munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások elsajátítása. 

 

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. Bőrtárgy előkészítés                60 óra 

A bőrtárgyak fajtái, funkciói. 

A bőrtárgyak tervezése, mintaszerkesztése. 

A különböző bőrtárgyak szerkezete, anyagai, kellékei. 

A bőrtárgyak alkatrészeinek szabási módszerei, minőségi követelményei.  

Kézi szabás módszerei, eszközei, szerszámai, követelményei. 

Gépi szabás módszerei, gépei, eszközei, szerszámai, követelményei. 

A bőrtárgyak előkészítési műveletei., 

Vékonyítási módok, alkalmazásuk, eszközeik, szerszámaik, gépeik, követelményeik. 

Jelölések alkalmazása, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei. 

Ragasztások-, ragasztóanyagok fajtái, kivitelezése, eszközei, szerszámai, gépei, 

követelményei. 

Széleldolgozások fajtái, alkalmazásuk.  

Csiszolások, szélfestések, műveletei, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei.  

Behajtások fajtái, műveletei, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei. 
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Szegések fajtái, műveletei, eszközei, szerszámai, gépei, minőségi követelményei. 

Szélezés, eszközei, szerszámai, gépei, minőségi követelményei. 

A bőrtárgyak szabásánál, előkészítésénél alkalmazott munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

   

4.3.2. Bőrtárgy készítése, díszítése               82 óra 

A bőrtárgyak díszítési módjai, alkalmazásuk. 

Lyukasztások, perforációk alkalmazása, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei 

Fűzések fajtái, alkalmazása, anyagai, követelményei.  

Fonások fajtái, alkalmazása, műveletei, anyagai, követelményei. 

A rátétes díszítések lehetőségei, kivitelezése, követelményei. 

A domborítások alkalmazása, anyagai, követelményei.  

A szélfestés alkalmazása, anyagai eszközei, szerszámai, gépei, követelményei.   

A szélégetés alkalmazása, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei,  

A szegéses díszítések alkalmazása, anyagai, gépei, követelményei. 

Egyéb – festések, hímzések, gyöngyök, kellékek stb. - díszítési módok alkalmazása, 

kivitelezése, követelményei 

A funkciónak megfelelő díszítések alkalmazásának ismerete. 

 A különböző díszítések műveletei, technológiai megoldásai, követelményei. 

A bőrtárgyak díszítésénél használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

A különböző bőrtárgyak (apróáruk, tartók, tokok, táskák, dísztárgyak, ékszerek, öltözék 

kiegészítők stb.) összeszerelési módjai, követelményei. 

Bőrtárgyak készítésének technológiai folyamata, követelményei. 

A bőrtárgyak kikészítési technológiái, műveletei, követelményei. 

Különböző apróáruk – pénztárcák, levéltárcák – készítésének ismerete. 

Öltözék-kiegészítők – övek, szíjak – készítésének ismerete. 

Bőr ékszerek – karkötők, nyakláncok, medálok – készítésének ismerete. 

Bőrből készült egyszerű dísztárgyak – dobozok, mappák – készítésének ismerete. 

Tartók, tokok, táskák készítésének ismerete. 

A bőrtárgyak gyártásánál használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

ismerete. 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismerete. 

   

4.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
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tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. szimuláció   x - 

1.8. házi feladat   x - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű   x - 
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kérdésekre 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  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. Bőrtárgy készítés gyakorlat tantárgy              532 óra 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

Különböző bőrtárgyak tervezési -, szabási-, előkészítési-, díszítési, összeállítási-, és 

kikészítési, műveleteinek gyakorlati elsajátítása.  

Bőrtárgyak elkészítése műszaki dokumentáció alapján. 

A bőrtárgyak elkészítésénél alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

szakszerű használata, beállítása. 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások alkalmazása. 

 

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. Bőrtárgy előkészítés              244 óra 

A bőrtárgyak tervezési, mintaszerkesztési feladatainak gyakorlati elsajátítása, 

követelményei.  

A bőrtárgyak alkatrész-szabási módszereinek gyakorlata, minőségi, gazdaságossági 

követelményei.  

A kézi szabás elsajátítása, eszközei, szerszámai, minőségi követelményei.  

A gépi szabás módszereinek gyakorlata, gépei, eszközei, szerszámai, követelményei.  

Szabászgépek beállítása, kezelése. 

Különböző bőrtárgyak szabása műszaki dokumentáció szerint.  

A bőrtárgyak előkészítési műveleteinek gyakorlata.  

Vékonyítási módok gyakorlása, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése, 

követelményeik.  

Jelölések alkalmazása, követelményei, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése.  

Ragasztások gyakorlati kivitelezése, követelményei, anyagainak megismerése, 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kezelése.  

Széleldolgozások elsajátítása, gyakorlati alkalmazásuk.  

Csiszolások, szélfestések, műveleteinek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, 

szerszámainak, gépeinek kezelése.  

Behajtási műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

Szegési műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  
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A szélezés gyakorlata, minőségi követelményei eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése. 

A bőrtárgyak szabásánál, előkészítésénél alkalmazott munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások betartása. 

   

5.3.2. Bőrtárgy készítés, díszítés             288 óra 

A bőrtárgyak díszítési módjainak gyakorlata. 

Lyukasztások, perforációk gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, követelményei 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek használata.  

Különböző fűzések, fonások gyakorlása, alkalmazása, anyagainak kiválasztása, 

minőségi követelményei, szerszámainak használata.  

A rátétes díszítések, domborítások gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, anyagainak 

kiválasztása, minőségi követelményei. 

A szélfestés, szélégetés gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, minőségi követelményei, 

anyagainak, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kiválasztása.  

A szegések gyakorlati alkalmazása, anyagai, minőségi követelményei, gépeinek 

használata.  

Egyéb – festések, hímzések, gyöngyök, kellékek stb. - díszítési módok gyakorlati 

műveletei, kivitelezésük, minőségi követelményei.  

A funkciónak megfelelő díszítések kiválasztása, gyakorlati alkalmazása. 

Különböző bőrtárgyak díszítési műveleteinek gyakorlása, technológiai kivitelezése, 

követelményei. 

A bőrtárgyak díszítésénél használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásainak betartása. 

A különböző bőrtárgyak összeszerelési módjainak gyakorlása, minőségi követelményei, 

Bőrtárgyak készítésének technológiai folyamata, műszaki dokumentációk értelmezése, 

készítése. 

Különböző apróáruk – pénztárcák, levéltárcák stb. – elkészítése, technológiai változatok 

elsajátítása. 

Öltözék-kiegészítők – övek, szíjak stb. - elkészítése.  

Bőr ékszerek – karkötők, nyakláncok, medálok stb. – gyakorlati kivitelezése. 

Bőrből készült egyszerű dísztárgyak – dobozok, mappák stb. – elkészítése. 

Különböző tartók, tokok, táskák elkészítése, technológiai változatok elsajátítása. 

A különböző anyagból készített bőrtárgyak kikészítési technológiáinak gyakorlása, 

minőségi követelményei, 

A bőrtárgyak gyártásánál használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

kezelése, beállítása. 
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A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása a bőrtárgyak készítése során. 

  

5.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanműhely vagy kisüzemi termelőhely 

 

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 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés   x - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x - 

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése   x - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x  

6.2. Műveletek gyakorlása   x  

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés   x - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x  

 

5.6.A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

9. évfolyamot követően 70 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 

 

10256-12 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 

 

Szabás, előkészítés gyakorlat 

Különböző anyagok szabása 

 

10258-12 

Bőrtárgy készítése 

 

Bőrtárgy készítés gyakorlat 

Bőrtárgy előkészítés 

Bőrtárgy készítés, díszítés 

 

10256-12 Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek 

A 9. évfolyamot követően 

Szabás, előkészítés gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Különböző anyagok szabása  

A természetes bőranyagok kézi szabásának elsajátítása, a gazdaságossági és a minőségi 

követelmények betartása.  

A természetes bőranyagok gépi szabási műveleteinek elsajátítása, a gazdaságossági és a 

minőségi követelmények betartásával.  

A szabászat gépeinek, kiegészítő berendezéseknek, eszközeinek, szerszámainak 

szakszerű alkalmazása, beállítása, kezelése.  

Alkatrészek szabásrendszereinek alkalmazása, gazdaságos elhelyezés, 

hulladékgazdálkodás.  
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10258-12 Bőrtárgy készítése 

 

Bőrtárgy készítés gyakorlattantárgy 

A 9. évfolyamot követően 

Témakörök 

 

Bőrtárgy előkészítés 

A bőrtárgyak tervezési, mintaszerkesztési feladatainak gyakorlati elsajátítása, 

követelményei.  

Különböző bőrtárgyak szabása műszaki dokumentáció szerint.  

A bőrtárgyak előkészítési műveleteinek gyakorlata. 

Vékonyítási módok gyakorlása, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése, 

követelményeik.  

Jelölések alkalmazása, követelményei, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése. 

Ragasztások gyakorlati kivitelezése, követelményei, anyagainak megismerése, 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kezelése.  

Széleldolgozások elsajátítása, gyakorlati alkalmazásuk.  

Szegési műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

Behajtási műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

Csiszolások, szélfestések, műveleteinek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, 

szerszámainak, gépeinek kezelése.  

. 

. 

 

Bőrtárgy készítés, díszítés 

Lyukasztások, perforációk gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, követelményei 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek használata.  

A szélfestés, szélégetés gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, minőségi követelményei, 

anyagainak, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kiválasztása. 

Egyéb – festések, hímzések, gyöngyök, kellékek stb. - díszítési módok gyakorlati 

műveletei, kivitelezésük, minőségi követelményei.  
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4.14. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

31 542 01 

 Bőrtárgy készítő 

részszakképesítés 

szakiskolában történő oktatásához  

mozgáskorlátozottak (sm) számára 

a  

34 542 01 Bőrdíszműves 

szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 31 542 01 Bőrtárgy készítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 
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tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 542 01  

 

A részszakképesítés megnevezése: Bőrtárgy készítő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. 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 10. Könnyűipar 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a 

szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
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Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Nincs.  

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

XXXIX. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

Módszertani ajánlás mozgáskorlátozott fiatalok szakképzéséhez 

 

16. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) személy (tanuló, fiatal) 

A mozgáskorlátozottság meghatározásakor nehéz egységes, minden szempontot kielégítő 

definíciót adni. A megnevezés területenként eltérő, mint ahogyan más-más szempontok 

kerülnek előtérbe a fogalmak meghatározásakor is. Az ENSZ – egyezményében – a 

fogyatékossággal élő személyek kifejezést használja (2007. évi XCII. törvény a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről). Hazai szinten az alábbi elnevezések, kifejezések fordulnak elő: 

- „fogyatékos személy”, ezen belül „mozgási funkciókban sérült ember”, „mozgásszervi 

fogyatékos” (1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról); 

- „fogyatékos személy/gyermek”, „fogyatékkal élő gyermek”, „fogyatékossággal élők”, 

ezen belül „testi fogyatékos gyermek”, „mozgáskorlátozott személy” (1993. évi III. 

törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról); 

- „fogyatékos személy”, szűkebb kategóriaként „testi fogyatékosságban szenvedők”, 

„mozgásában korlátozott” (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről); 
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- „fogyatékossággal élő személy” (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) 

- „sajátos nevelési igényű gyermek”, amelyen belül „mozgásszervi fogyatékos” (2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) stb. 

 

A pedagógia, gyógypedagógia területén leginkább elfogadott a mozgáskorlátozott kifejezés.  

 

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve meghatározása szerint: „A testi 

fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett 

károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll 

fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A 

különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke 

és területe. (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról) 

 

17. A mozgáskorlátozottság csoportosítása 

A mozgáskorlátozottságot kiváltó megbetegedések rendszerezése: a károsodás, sérülés hiány 

- a keletkezés ideje szerint lehet veleszületett vagy szerzett, 

- a keletkezés helye szerint érintheti a csont, ízületi, izom, idegrendszert, 

- a kiváltó kórok szerint lehet pl. gyulladás, daganat, vírus stb. 

 

18. A mozgáskorlátozottságot kiváltó mozgásszervi rendellenességek pedagógiai 

szempontú csoportosítása 

 

a. Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok 

 

Veleszületetten fejlődési rendellenesség következtében az alsó és felső végtagokat érintő 

hiányok, deformitások különböző variációi alakulnak ki. Szerzett formák (amputációk) 

alakulnak ki különböző betegségek (pl. daganat, egyéb megbetegedések) vagy traumák (pl. 

áramütés, égés stb.) következtében. 

 

Prognózis 

Végleges állapot, melynek korrekciója sérüléstől függően protézissel korrigálható. 

 

Társuló deformitások, és egészségügyi problémák 

Sérüléstől, hiánytól függően lehet:  
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- gerincferdülés, 

- a medence helyzetének kóros megváltozása, 

- az ízületek tengelyeltérései, 

- a látás károsodása, 

- a testkép, testtudat eltérései (fantomfájdalom, érzések), 

- keringési problémák, 

- a hőháztartás megváltozása. 

 

A veleszületett végtaghiánynál az agyi érési folyamatokkal, a szocializációs fejlődéssel 

párhuzamosan tanulják meg a sérülés kompenzálását a gyermekek. Kézhiány esetén nagyon jól 

használják a kézfunkciók pótlására lábukat, de a meglévő felsővégtag-csonkkal is képesek 

manipulálni. Természetesen a végtagcsonk nem tud olyan erőt kifejteni és olyan finommotoros 

mozgást sem végezni, mint a teljes értékű végtag. Felső művégtag használata munka közben a 

testtartás védelme miatt fontos, de a funkciót, a differenciált érzékelést és az ép végtag fizikai 

erejét a művégtag nem biztosítja.  

 

Javaslatok 

Alsóvégtag hiány, protézis használat, kerekesszék használat esetén biztosítani kell az 

akadálymentes helyváltoztatást, az épületen belüli biztonságos közlekedést. A megfelelő 

bútorzat (állítható magasságú, esetleg dönthető lapú asztal, állítható magasságú szék) 

alkalmazásával megelőzhetőek a társuló sérülések (gerincferdülés, szem romlása). 

A felsővégtag károsodása vagy hiánya a manipulációt, a finommozgást igénylő feladatok 

kivitelezését nehezíti. Amikor a mozgáskorlátozott fiatal a szakképző intézményben megkezdi 

tanulmányait, - a tapasztalatai alapján - már nagyon jól kialakította saját „kompenzáló 

technikáját”. Többnyire ügyesen manipulál, kézhiány esetén lábbal vagy szájjal is. Protézisét 

(művégtagját) segítő, támasztó kézként használja. Fontos, hogy a szakoktató, pedagógus 

elfogadja ezt a sajátos technikát, és méltányolja a fiatal erőfeszítéseit. Ezekben az esetekben, 

az elméleti oktatás során az írásos tevékenységek megkönnyítésére javasolt a számítógép 

használata. 

Szükség lehet még a munkavégzés közben a megfelelő külső segítség biztosítására is pl. a 

munkadarab, munkaeszköz előkészítése történhet segítséggel, a gyakorló fázisban szükség 

lehet a munkadarab méretének megváltoztatására, a durvább fogásmód miatt a nagyon 

kisméretű munkadarab sajátos rögzítésére stb.  

A segítés módja és mértéke minden esetben egyénre szabott kell, hogy legyen! 
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b. Petyhüdt bénulást kiváltó kórformák (myelodisplasia, myopathia, perifériás 

bénulások stb.) 

 

Ebbe a csoportba azok a mozgásszervi elváltozások sorolhatók, amelyeknél az izom tónusa 

különböző mértékben csökkent, a mozgás pontos, megfelelő módon és erővel való 

végrehajtását az izomzat gyengesége, bénulása akadályozza. Az érintett izmok ernyedtek, 

tónustalanok. 

 

A kóreredet alapján további csoportosítás lehetséges: 

i. Gerincvelői eredetű kórformák (pl. spina bifida, MMC, trauma következtében 

létrejövő sérülés) 

ii. Progresszív izomdisztrófiák (pl. DMP, SMA) 

iii. Perifériás idegsérülések (pl. szülési felkarbénulás) 

 

x. Gerincvelői eredetű kórformák 

A veleszületett kórformák esetében a magzati életben a gerincoszlop egy bizonyos szakasza 

nyitva marad. Ebből adódóan a fejlődési rendellenesség mértékétől függően, különböző 

súlyosságú bénulás jöhet létre. A sérülés a gerincoszlop bármely szakaszán előfordulhat, de 

legnagyobb gyakorissággal az ágyéki, keresztcsonti szakaszon alakul ki. 

Szerzett forma kialakulhat különböző daganatok, illetve a gerincet ért traumák következtében, 

amikor a gerincvelő különböző mértékben sérülést szenved. 

 

Következmények 

A gerincvelő motoros, érző vagy mindkét idegpályájának különböző kóreredetű károsodása 

következtében (a károsodás helyétől és súlyosságától függő területen) az izom tónusa, 

működőképessége csökken, különböző mértékben petyhüdté válik. Az izomerő csökkenése 

lehet teljes vagy gyengült. A sérülés mértékétől függően vegetatív tünetek is megjelenhetnek 

(széklet és vizelet inkontinencia), amelyek a szociális kompetenciák fejlődését is 

befolyásolhatják. 

 

Társuló problémák 

A sérülés magasságától, súlyosságától függően kialakulhatnak: 

- gerinc deformitások (amikor a gerinc fiziológiás görbületei megváltoznak pl. 

gerincferdülés), 

- csípő ízületi deformitások, 

- az alsó végtag degeneratív elváltozásai, 
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- inkontinencia, 

- érzészavarok, érzéskiesések. 

 

Az oktatás során kerülendő 

A munkakörülményeket úgy kell megteremteni, hogy elkerüljük az alábbi veszélyhelyzeteket: 

- Minden olyan testhelyzetet, illetve mozgást igénylő tevékenység, amely a meglévő 

deformitás irányába károsan hat, valamint a sérült gerincszakaszt terheli. 

- A bénult rész túlterhelése, az ízületek túlnyújtása 

- Hosszantartó nyomás a veszélyeztetett helyeken (felfekvés megelőzése). 

 

xi. Progresszív izomdisztrófiák (izomsorvadás) 

Izomdisztrófiáról akkor beszélünk, amikor a vázizom progresszív gyengülését egy genetikailag 

meghatározott kóros elváltozás okozza. Izomeredetű forma leggyakrabban a DMP (dystrophia 

musculorum progressiva), a leggyakrabban előforduló gerincvelői eredetű forma az SMA 

(spinális izomatrófia, Spinal Muscular Atrophy) 

 

Következmények 

Az izom elváltozása miatt az addig egészségesen fejlődő gyermek indokolatlanul többször 

elesik, fáradékonyabb. A gyermek saját testén kapaszkodik fel felállásnál. A gyengülési 

folyamatot az izomszövet folyamatos pusztulása, csökkenése és zsír-, illetve kötőszövetté való 

átalakulása okozza. Súlyosabb esetben nem is alakul ki járás. 

 

Prognózis 

Az ebbe a csoportba tartozó diagnózisok a tudomány jelen állása szerint visszafordíthatatlan, 

folyamatosan romló tüneteket mutatnak. Az izom gyengülése test szerte minden izomra 

kiterjed, melynek következtében a légző rendszer izomzata is érintetté válik. 

 

Az oktatás során kerülendő 

- A megterhelő, fárasztó tevékenységek, melyek túlzott kifáradást okozhatnak. 

- A légutak bármilyen akadályozatása fulladásveszéllyel járhat. 

- A megfázások, felsőlégúti megbetegedések lehetőségét kerülni kell, mert súlyos 

következményeket okozhatnak. 

xii. Perifériás idegsérülések 

A perifériás idegrendszert (nem agyi, nem gerincvelői) érintő elváltozások, kórformák. 

Veleszületett formái során az idegrendszer a szülés során sérül (pl. szülési felkarbénulás), 

szerzett formáit okozhatja daganat, baleset, vírusos gyulladás, műtét utáni állapot stb. Az 
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érintett terület szerint (végtagok, törzs egy adott pontja, arc egyes részei stb.) a sérülés sokféle 

lehet. 

 

Javaslatok a petyhüdt bénulást kiváltó kórformák esetén 

Javasolt minden olyan testhelyzet, tevékenység kerülése, amely erős fizikai igénybevételhez, 

túlzott kifáradáshoz vezet, valamint a gerincoszlop fokozott igénybevételét jelenti. 

Kettős megelőzést szolgálhat, ha a mozgáskorlátozott fiatal nem ül folyamatosan, hanem 

testhelyzetét gyakran változtatja. Gerincvelő-károsodásnál az érzéskiesés következtében a fiatal 

egyes esetekben nem érzi a hőt, fájdalmat sem, ezért fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy 

ne üljön például fűtőtest közelébe, mert az esetleg égési sérülést okozhat. 

Az inkontinencia (vizelet és széklettartási probléma) miatt a rendszeres ürítés szükséges, ezért 

akadálymentes mellékhelyiséget biztosítani kell, emellett ügyelni kell a kialakult napirend 

betartására. 

Az alsóvégtag bénulása esetén nehezített a hely- és helyzetváltoztatás. A közlekedéshez 

segédeszközre lehet szükség, ami lehet bot, járókeret, kerekesszék. Ezekkel az eszközökkel 

történő közlekedés csak akadálymentes környezetben valósítható meg. Szüksége lehet a 

tanulónak személyi segítségre a közlekedésben vagy a munkavégzés előtt, az előkészítő 

mozzanatoknál, esetleg a munkavégzés közben is.  

 

c. Korai agykárosodás utáni mozgásrendellenességek (cerebrális parézis, CP) 

 

A leggyakoribb központi idegrendszeri sérülés. Az agy fejlődése során károsodást szenved, 

melynek következtében megváltozik az izmok beidegzése. Az izmok tónusa test szerte 

megváltozik: általában a végtagok izomzata feszesebb, spasztikus, míg a törzs izomzata 

renyhébb, hipotón. 

 

Következmények 

- A mozgásfunkciók (motoros funkciók) zavara miatt az érintett izmok működése, a 

mozgások kivitelezése megváltozik: a tónus lehet fokozott (spasztikus formák) vagy 

petyhüdt (hipotónia), lehet a mozgás inkoordinált (tremor, ataxia), kialakulhat 

túlmozgásos forma (atetótikus), illetve az előzőek bármilyen variációja, súlyossága 

(kevert forma). 

- A károsodás mértékétől függően a motoros tünetek is változatosak lehetnek: csak egy 

végtagra kiterjedő, az alsó végtagokat, az egyik testfelet, mind a négy végtagot érintő 

stb. 

- Kóros reflexek akadályozhatják a mozgások kivitelezését. 
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- A cselekvéses tapasztalatszerzés akadályozottsága miatt a kognitív funkciók 

fejlődésének zavara, különböző észlelési problémák (vizuális, auditív, téri) 

jelentkezhetnek. 

- Kommunikáció akadályozottság alakulhat ki, amennyiben a beszédben résztvevő 

izomzat is érintett. 

 

Javaslatok 

Szükség lehet egyénenként kialakítani a munkaeszköz fogásának, használatának optimális 

módját. Előfordulhat, hogy csak speciális eszközök segítségével, esetleg a munkadarabok, 

eszközök rögzítésével érhető el a megfelelő tevékenység. A manipulációt nagymértékben 

befolyásolja még a nem megfelelő, kóros testhelyzet is. Ezért az optimális testhelyzet 

megválasztásával is befolyásolni, segíteni tudjuk a finommozgások pontosabb végrehajtását.  

A helyes ülésnél mindig a fiziológiás testhelyzet a kiinduló helyzet. Láb talpon, boka, térd-, 

csípőízület derékszögben, törzs egyenes, váll vízszintes helyzetben, a fejtető párhuzamos a 

mennyezettel, a gerinc ágyéki szakasza megtámaszkodik a szék támláján. Segíthetjük a láb 

talpon megtartását, ha a talp alá csúszásmentes szőnyegpadlót vagy gumiszőnyeget helyezünk. 

Előfordulhat, hogy a fiatal már kialakította magának azt a testhelyzetet, amelyben izmainak 

görcsössége csökken, esetleg túlmozgásai megszűnnek – egyénileg mérlegelve, a 

balesetvédelmi szempontokat betartva közösen kialakítható a tanuláshoz, gyakorlati 

tevékenységekhez is megfelelő testhelyzet. 

Nagyon jellemző – elsősorban – a spasztikus (fokozott izomtónus) tüneteket mutató fiataloknál 

a munkatempó nagymértékű lelassulása. Számukra a munkafolyamatok világos lebontása és 

azok sorrendjének megtanulása segítheti a folyamatot. 

Általában a járás, a hely- és helyzetváltoztatás különböző mértékben akadályozott. A járást 

segítő eszközök, illetve a kerekesszék használatában a tanuló segítséget igényelhet. Mindenkor 

fontos szempont a környezeti adaptáció, az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés 

biztosítása. 

Kiemelten támogatandó terület a kommunikáció, ennek segítése (alternatív eszközökkel, vagy 

az írásbeliség (számítógép), más esetben a szóbeli felelet preferálásával) nagyban hozzájárulhat 

az iskolai teljesítmény eredményességéhez. A központi idegrendszer károsodása miatt a tanulók 

gyakran megjelenésükben, pillanatnyi teljesítményükben – főleg stresszhelyzetben – súlyosabb 

képet mutatnak a valós állapotuknál. Minden szakembernek, aki mozgáskorlátozott fiatallal 

foglalkozik, meg kell tanulnia, hogy tanítványát ne a külső megjelenése, általában a 

mozgásteljesítménye, vagy egy-egy megnyilvánulása alapján, hanem összteljesítménye és a 

környezet adottságainak figyelembe vétele, összhangja alapján ítélje meg. 

A tanulás során komoly nehézséget jelenthetnek a megismerő tevékenységek zavarai: a 

testtudat, a lateralizáció, a téri tájékozódás, a vizuális és az akusztikus érzékelés, a grafomotoros 
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fejletlenség, a szem-kéz koordináció zavara mind-mind befolyásolhatják a tanulási 

teljesítményt. Ezek egy része a megfelelő tanulási és gyakorlati környezet kialakításával 

csökkenthető (pl. megfelelő megvilágítás, irányok jelölése stb.), másik részük 

kompenzálásához a készségek, képességek célzott fejlesztése szükséges, esetleg alternatív 

megoldások alkalmazása válhat szükségessé. 

 

d. Egyéb eredetű mozgásrendellenességet okozó kórformák (rendszerbetegségek, 

ortopédiai kórformák, reumás megbetegedések, stb.) 

 

Elsősorban az eddigi felosztásba nem illeszthető ortopédiai és reumás betegségek okozta 

mozgásrendellenességek tartoznak ebbe a csoportba.  

 

Javaslatok 

Kiemelt szempont a fenti kórformáknál a kíméletes fizikai terhelés, a gerincbetegségeknél a 

gerincoszlop védelme, a testméreteknek megfelelő környezet kialakítása, ha szükséges, az 

orvosi előírások, tanácsok betartása. 

 

19. A mozgáskorlátozottság hatása a tanulási folyamatra 

A mozgáskorlátozottság tanulásban mutatkozó hatásai részben a mozgásos tapasztalatszerzés 

hiányából, részben észlelési zavarokból, a felsővégtag működésének akadályozottságából, 

zavarából, valamint a mozgáskorlátozottsággal összefüggő kommunikációs akadályozottságból 

adódnak. 

A tanulási-tanítási folyamatban megmutatkozó jellegzetes eltérések az alábbiak: 

- a figyelem fáradékonysága, a feladattudat kialakításának és megtartásának esetleges 

problémái; 

- a gondolkodás rugalmasságának hiánya; 

- motivációs labilitás; 

- téri tájékozódási, lateralitási zavar (jobb-bal oldal differenciálásának nehézsége); 

- a vizuális és akusztikus észlelés zavara; 

- az írómozgások nehezítettsége, esetleg képtelensége a manipuláció, a finommotorika 

sérülése következtében; 

- a kommunikáció zavara; 

- lelassult tempó. 

 

20. Alapelvek a mozgáskorlátozott fiatalok szakképzésének megvalósításához 

A mozgáskorlátozottság leírásából és általános jellemzéséből is látható, hogy a 
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mozgáskorlátozottságot nem lehet egységes akadályozottságnak tekinteni, mert ahány kórkép, 

annyiféle a megjelenési forma, de még az azonos kórképeken belül is jelentős eltérések 

tapasztalhatók. Mindezekből következik, hogy a mozgáskorlátozott fiatalok szakképzéséhez, 

annak módosításához sem lehet egységes, mindenkire érvényes és alkalmazható módszertani 

leírást adni. Csupán általános alapelveket lehet megfogalmazni, amit mindig az egyéni 

adottságok és szükségletek, valamint a környezeti tényezők összehangolásával kell kialakítani 

és megvalósítani. 

 

Az alapelvek a következőkben foglalhatók össze: 

s. A mozgáskorlátozott fiatalok képzéséhez esetenként szükséges a tanügyi 

dokumentumok, és ezek alapján a képzés egyéni, sérülésspecifikus módosítása - 

adaptációja. 

- Az adaptáció nem jelentheti az adott szakma elsajátításához szükséges alap 

követelmények módosítását, csupán a célhoz vezető út módosítását, 

kiegészítését. Ez feltétele annak, hogy a mozgáskorlátozott fiatal is esélyekkel 

induljon a munkaerőpiacon. 

- Az adaptált program sikeres megvalósítása érdekében szükséges a speciálisan 

képzett, az adott típusú fogyatékosság ellátására felkészített szakember(ek) – 

szomatopedagógia szakos gyógypedagógus, konduktor – bevonása, és az 

intézmény pedagógusainak, szakoktatóinak szoros, konzultatív 

együttműködése. Hasznos lehet a mozgáskorlátozott fiatal intézménybe kerülése 

előtt, vagy tanulmányai kezdetén érzékenyíteni az intézménybe járó diákokat, 

valamint az intézmény munkatársait. 

t. A tanulást, szakképzést segítő sérülésspecifikus tan- és munkaeszközök, szerszámok 

egyénre adaptált kialakítása. A kialakításnál figyelembe kell venni a tanuló saját 

kéréseit, tapasztalatait. 

u. Egyéni elbírálás és differenciálás. Ez egyaránt vonatkozik a mozgáskorlátozott fiatal 

beiskolázásának elbírálására, és az elvárásra az egész tanulási, képzési folyamatban. Az 

egyéni elbírálás és differenciálás kizárólag az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása 

érdekében történhet.  

v. A komplex fejlesztés érdekében a törvényben előírt rehabilitációs órakeret személyre 

szóló, a speciális szükségleteknek megfelelő megtervezése és megvalósítása. Azért 

alakítottam át, mert ez követelmény-elvárás volt. 

w. Mozgáskorlátozott fiatal számára csak olyan szakképzés választható, melyet egészsége 

károsodása nélkül tud elsajátítani, és a későbbiekben művelni. Ennek eldöntése minden 

esetben szakorvos feladata (munkaalkalmasság megállapítása). 

x. A tárgyi feltételek kialakítása a törvényben előírt akadálymentesítésnek megfelelően, 

törekedve arra, hogy az mindenki számára egyenlő esélyt biztosítson. 

- A tanítási és gyakorlati oktatás során a másodlagos, társuló deformitások 

kialakulásának megelőzése (pl. testtartás elváltozásai), emiatt a termek, 

gyakorlati helyiségek berendezésekor, a munka- és ülésrend kialakításakor 

ezeknek a szempontoknak a figyelembe vétele. 
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Javaslatok a számonkérés módosításához 

Mozgáskorlátozott vizsgázó (tanuló) esetén –indokolt esetben és mindig egyéni elbírálás 

alapján – a vizsga időtartamában és a vizsgához rendelt jellemző vizsgatevékenységben a 

törvényben előírtaknak, valamint a szakértői véleményben megfogalmazottak alapján kell 

eljárni. Alapfeltétel, hogy „a felkészítés és a vizsgáztatás során is biztosítani kell a sajátos 

nevelési igényű vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs akadálymentességet.” (2011. 

évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 11. § (1); továbbiakban Szt.) 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók vizsgái – a jelenlegi jogi szabályozás mellett – az alábbiakban 

módosíthatók. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) értelmében: 

(4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató 

engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) értelmében: 

(2) A sajátos nevelési igény jellege alapján, a sajátos nevelési igényű vizsgázót - a gyakorlati 

vizsgatevékenység kivételével - mentesíteni kell egyes tantárgyak, tananyagegységek 

(modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól. Ha azt a sajátos nevelési igény 

jellege indokolja, a vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy 

annak egy típusa, szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, 

segédszemély alkalmazását, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok 

során alkalmazott segédeszközt, ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a szakmai 

vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli (interaktív) vizsgatevékenység szóbeli 

vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív) 

vizsgatevékenységgel történő felváltását. 

 

A több idő adása írásbeli és gyakorlati feladatoknál, írásbeli és szóbeli számonkérésnél indokolt 

lehet a mozgáskorlátozott fiatalok és a társuló kommunikációs zavart mutató tanulók esetében. 
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Bizonyos kórképek és a hozzá tartozó tünetek eleve lelassítják a munkatempót, ami a 

számonkéréssel járó fokozott stressz hatására még inkább romlik.  

- Görcsös bénulásnál az izomtónus az izgalom, a teljesíteni akarás következtében oly 

mértékűvé válhat, hogy a sérült ember képtelen a szükséges mozdulat kivitelezésére, 

vagy éppen a mozgáskoordinációs zavar fokozódik annyira, hogy lehetetlenné teszi a 

célirányos, összerendezett mozgások kivitelezését, beleértve ebbe a beszédmozgásokat 

is.  

- A petyhüdt bénulást okozó kórképeknél pedig azért indokolt a hosszabb idő adása, mert 

a tanulók az izom gyengesége következtében hamar elfáradnak. A feladatot csak 

hosszabb-rövidebb pihenőidő beiktatásával tudják teljesíteni, ami mindenképpen 

többletidőt jelent. 

Ha a mozgáskorlátozott vizsgázó (tanuló) kézírása nem elég gyors vagy hatékony, az írásbeli 

vizsgakövetelményeknek elektronikus eszköz (számítógép) igénybevételével is eleget tehet.  

A súlyos kommunikációs zavart mutató hallgatóknál, ahol a beszéd alig-, vagy egyáltalán nem 

érthető, a szóbeli helyett az írásbeli vizsga, vagy a számítógép használata ajánlott. 

 

A képzés során előforduló egyéb számonkérések során további adaptált formák alkalmazhatók, 

de figyelembe kell venni, hogy a hivatalos vizsgák során a jogszabályok által engedélyezett 

könnyítések alkalmazhatók. 

 

Javaslat az időtervben feltüntetett szabad sáv felhasználására  

A központi programban megadott tananyagegységek, követelménymodulok és a szakmai 

követelményeknek megfelelő kompetenciák elsajátításához a mozgáskorlátozott tanulónak 

esetenként hosszabb időre, és több gyakorlásra lehet szüksége. A szabad sáv órakerete 

lehetőséget nyújt az elméleti tananyagegységek vagy gyakorlatok magasabb óraszámban 

történő teljesítésére, az emelt óraszámban speciális segítségnyújtás biztosítására 

(szomatopedagógia szakos gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens 

közreműködésével). A szabad sáv órakeretében végzett, szakember által támogatott gyakorlás 

az egyéni képesség- és készségfejlesztésre is lehetőséget ad. 

Mozgáskorlátozott tanulóknál kiemelt jelentősége van az egészséges életmódra nevelésnek, a 

mozgásállapot megőrzésének és további javításának. Az időtervben feltüntetett szabad sávban 

ezért célszerű mozgásnevelés órákat, foglalkozásokat szervezni. A mozgásnevelés 

sérülésspecifikus módszereket és eszközöket alkalmaz, az akadályozottság korrekciójára és 

kompenzációjára, fejleszti a motoros képességeket, az egészség megőrzésére és egészséges 

életmódra nevel. A komplex rehabilitációs folyamaton belül kiemelten segíti a 

mozgásrehabilitációt.  

A mozgásnevelés órák – adott intézményben a szakképzésben részt vevő mozgáskorlátozott 

tanulók számától, mozgáskárosodásuk típusától függően – egyéni vagy kiscsoportos formában 
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szervezhetők. A mozgásnevelés órák, foglalkozások megtartásához megfelelően felszerelt 

tornaszoba, vagy tornaterem szükséges.  

A mozgásnevelés órákat a mozgáskorlátozottság típusának ellátására felkészített szakember 

láthatja el (szomatopedagógia szakos gyógypedagógus, központi idegrendszeri sérülés esetén 

konduktor is). 

 

XL. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 
9. évfolyam 

heti óraszám 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+70 36 1260 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10256-12 

Bőripari anyagok 

jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 

Bőripari anyag és 

áruismeret 
3  

70 

2  

Szabás, előkészítés 

elmélet 
2  2  

Szabás, előkészítés 

gyakorlat 
 7  7 

10258-12 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy készítés 2  2  

Bőrtárgy készítés 

gyakorlat 
 7  8 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7   14 6  15  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 

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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10265-12 

Bőripari anyagok 

jellemzői,  szabás és 

előkészítő műveletek 

Bőripari anyag és 

áruismeret 
108   70  178 

Természetes bőrök 40   25  65 

Textilek és műbőrök 22   10  32 

Táblás áruk 16   10  26 

Kellékek és segédanyagok 30   25  55 

Szabás, előkészítés 72   70  142 

Szabás gazdaságossága, 

szabásrendszerek 
18   16  34 

Kézi szabás 12   12  24 

Gépi szabás 14   14  28 

Előkészítő műveletek 28   28  56 

Szabás, előkészítés 

gyakorlat 
 252   245 497 

Különböző anyagok szabása  90   80 170 

Előkészítő műveletek  90   90 180 

Gépek, berendezések, 

szerszámok használata 
 72   75 147 

10258-12 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy készítés 72   70  142 

Bőrtárgy előkészítés 30   30  60 

Bőrtárgy készítése, díszítése 42  70 40  82 

Bőrtárgy készítés gyakorlat  252   280 532 

Bőrtárgy előkészítés  108   136 244 

Bőrtárgy készítés, díszítés  144   144 288 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 252   504  210 525 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756  70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 462 / 29,6%  

Gyakorlati óraszámok/aránya  1099 / 70,4% 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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  

10256-12 azonosító számú 

 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő 

műveletek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10256-12 azonosító számú, Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása 

során fejlesztendő kompetenciák 

10256-12 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő 

műveletek 

Bőripari anyag- és 

áruismeret 

Szabás, 

előkészítés 

Szabás, 

előkészítés 

gyakorlat 

T
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FELADATOK 

Szemrevételezi a modell, minta alapanyag összetételét x x x x        

Megállapítja az alapanyagok jellemzőit x x x x    x    

Ellenőrzi az alap-, kellék-, segédanyagokat x x x x        

Meghatározza a technológiai paramétereket     x       

Alkatrészeket szab kézzel, géppel      x x  x  x 

Ellenőrzi a kiszabott alkatrészeket          x   

Vékonyítja az alkatrészek szélét, felületét            x x 

Számítással meghatározza az anyag előirányzatot      x    x   

Kiválasztja, beállítja, kezeli a szabáshoz, előkészítéshez 

alkalmazott gépeket, berendezéseket, eszközöket, 

szerszámokat 

        x x x 

Betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmet     x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Bőrgyártás x           

Bőr területi felosztása, jellemzői x           

Bőrhibák x           

Műbőrök  x          

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott textilanyagok  x  x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott műanyagok   x x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott fémanyagok    x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott papíranyagok   x x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott faanyagok    x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott ragasztók, oldószerek    x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gumianyagok   x x        

Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek felületének meghatározása     x       

Paralelogramma területének meghatározása     x       

Optimális manipuláció meghatározása     x       

Szabáskor keletkező hulladékok meghatározása     x       

Hulladékfajták és jellemzői     x       

Bőrfeldolgozó ipari termékek anyag előirányzat 

meghatározása 
    x       

Alkatrészekkel szemben támasztott követelmények x x x         
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Szabásrendszerek      x       

Kézi szabás      x   x   

Gépi szabás       x  x  x 

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése, 

technológiai jellemzői  
     x x x x x x 

Alkatrészek szél, felület vékonyítása        x  x x 

Szabász-, vékonyító gépek, kiegészítő berendezések, 
eszközök kezelése, technológiai jellemzői  

     x x x x x x 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások      x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Készbőr jellemzőinek felismerése x    x x x  x x x 

Gazdaságos manipuláció  x x x  x x x  x  x 

Szakmai számolási készség     x x x  x  x 

Szabászgépek, előkészítőgépek kezelése     x  x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felismerés x x x x x x x  x x x 

Precizitás     x x x x x x x 

Kézügyesség     x x  x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság     x    x x x 

Közérthetőség     x x x x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x x x x x x x x x x 

Módszeres munkavégzés     x    x x x 

Ismeretek helyén való alkalmazása  x x x x x x x x x x x 
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25. Bőripari anyag- és áruismeret tantárgy              178 óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a bőripari alap- és kellékanyagok fajtáinak megismertetése a 

tanulókkal. 

Fontos, hogy a diákok anyagismereti alapfogalmakat elsajátítsák, a különböző anyagok 

előállítási műveleteit megismerjék, az alap- és kellékanyagok felhasználási és minőségi 

tulajdonságainak megtanulják. 

 

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. Természetes bőrök                 65 óra 

A bőrfeldolgozó-iparban felhasznált természetes bőranyagok fajtái (marha-, sertés-, 

kecske-, juh-, ló-, vad- és egyéb bőrök), általános jellemzői, felhasználása. 

A természetes bőranyagok területi felosztása, minőségi jellemzői, hibái. 

A nyersbőrök szövettani felépítése, jellemzői.  

Nyersbőrhibák.  

Nyersbőrök tartósítása, anyagai, minőségi követelményei.  

A természetes bőranyagok gyártási folyamata:   

  - A vizes és meszes műhely műveletei – áztatás, meszezés, húsolás, 

színelés, hasítás, mésztelenítés -, anyagai, gépei, berendezései, eszközei, minőségi 

követelményei.  

  - A cserzés fajtái - növényi, ásványi, zsír-, kombinált- és egyéb cserzés - 

anyagai, műveletei, gépei, berendezései, eszközei, minőségi követelményei.  

  - A cserzés utáni mechanikai – víztelenítés, taszítás, szárítás, hasítás, 

faragás, puhítás, csiszolás – műveletek, gépek, berendezések, eszközök, minőségi 

követelmények. 

  - A kikészítés vegyi – zsírozás, színelés, fedőfestés, appretálás stb. - és 

mechanikai – hengerlés, fényezés, vasalás stb. - műveletei, anyagai, gépei, 

berendezései, eszközei, minőségi követelményei. 

  A készbőrök csoportosítása, tulajdonságai, minősítése, hibái. 

 . . 

3.3.2. Textilek- és műbőrök      32 óra 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott textilanyagok fajtái. 
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A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott textilanyagok összetétele, általános jellemzői, 

felhasználása. 

A textilanyagok alapanyagainak (természetes-, vegyi- és kevert szálas anyagok) 

ismerete. 

A textilanyagok alapanyagainak tulajdonságai, minőségi jellemzői. 

A textilanyagok minőségi jellemzői, hibái. 

A textilanyagok gyártási folyamata, gépei, berendezései. 

A textilanyagok minőségi követelményei: 

  - Fonal és cérnagyártás (fonás, cérnázás). A cérnák fajtái, jellemzői, 

hibái. 

  - Kelmegyártás (szövés, kötés, hurkolás, nemszőtt textíliák készítése). A 

 kelmék fajtái, jellemzői, hibái. 

  - A textilanyagok kikészítése (előkezelés, színezés, appretálás). 

A bőrfeldolgozó-iparban felhasznált műbőrök-, műanyagok fajtái, szerkezeti felépítései, 

általános jellemzői, felhasználása. 

A műbőrök anyagai, gyártási folyamata – paszta készítés, hordozóréteg előkészítése, 

műanyag fedőréteg felvitele, filmképzés, hűtés, kikészítés, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

A különböző műanyagok feldolgozási módszerei (sajtolás, rétegelés, fröccsöntés, 

extrudálás, kalanderezés, szálhúzás, vákuumformázás, öntés, stb.) 

A műbőrök, műanyagok minőségi jellemzői, hibái. 

   

3.3.3. Táblásáruk                  26 óra 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott - rostműbőrök-, gumi-, és műanyagok-, valamint 

kartonanyagok - táblás szerkezetű anyagok fajtái, összetétele, általános jellemzői. 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott táblás áruk felhasználása. 

A különböző táblás méretű anyagok alapanyagai, gyártási folyamata, gépei, 

berendezései, minőségi követelményei: 

  - Rostműbőrök anyagai, gyártási folyamata, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

  - Gumianyagok alapanyagai, gyártási folyamata, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

  - Műanyagok alapanyagai, gyártási folyamata, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

  - Papír és kartonanyagok alapanyagai, gyártási folyamata (nyersanyag 

 előkészítés, pépkészítés, lapképzés, kikészítés, kiszerelés), gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  
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A táblás méretű anyagok minőségi jellemzői, hibái.  

  

3.3.4. Kellék és segédanyagok                55 óra 

Szemrevételezi a modell, minta alapanyag összetételét. 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott különböző műanyag-, fém-, papír-, fa-, és gumi 

kellékek- és segédanyagok fajtái, összetétele, általános jellemzői, felhasználása. 

Műanyag díszek, csatok, egyéb alkatrészek, szegők, zsinórok stb. előállítása minőségi 

jellemzői, hibái. 

Fém díszek, csatok, szegecsek, szögek, ringlik, kapcsok, egyéb alkatrészek előállítása 

minőségi jellemzői, hibái. 

Fa díszek, csatok, szögek, egyéb alkatrészek előállítása minőségi jellemzői, hibái. 

Gumi segédanyagok, alkatrészek előállítása minőségi jellemzői, hibái. 

A ragasztók, és oldószerek fajtái, anyagai. 

A ragasztók, és oldószerek általános jellemzői, felhasználása.  

A ragasztók, és oldószerek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

A különböző kellék- és segédanyagok gyártása, minőségi jellemzői, hibái. 

A kellék- és segédanyagok gyártásánál alkalmazott munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

  

3.4.A képzés javasolt helyszíne  

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 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
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(ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
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3.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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4. Szabás, előkészítés tantárgy                142 óra 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókkal a különböző anyagok 

szabásrendszereit, szabási módszereit, és az alkatrészek előkészítési technológiáit, 

követelményeit. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3.Témakörök 

 

2.3.1. Szabás gazdaságossága, szabásrendszerek             34 óra 

A technológiai paraméterek meghatározása. 

A természetes bőranyagok szabásrendszerei: szimmetrikus (kisipari vagy tükrös), 

váltakozó irányú, paralelogramma, társas szabás. A természetes bőranyagok 

szabásrendszereinek gazdaságossági, és minőségi követelményei. 

Terítékanyagok, táblás szerkezetű anyagok szabásrendszerei: különböző soros 

elhelyezések, váltakozó-, ferde irányú (szög alatti), szembe fekvő, paralelogramma, 

társas szabás. 

Terítékanyagok, táblás szerkezetű anyagok szabásrendszereinek alkalmazása, 

gazdaságossági, és minőségi követelményei. 

Alkatrész elhelyezési módszerek alkalmazása, az anyagkihasználás mértéke, 

gazdaságossági hatásai. 

A szabástervek elkészítésének eszközei, korszerű számítógépes módszerei. 

Az anyag-előirányzat (tiszta felület, hulladék, anyagnorma, paralelogramma felület, 

optimális manipuláció) meghatározásának, kiszámításának módszerei. 

Természetes bőrök anyag-előirányzatának meghatározása. 

Terítékanyagok anyag-előirányzatának meghatározása. 

Táblás szerkezetű anyagok anyag-előirányzatának meghatározása. 

Az anyag-előirányzat meghatározásának, eszközei, korszerű számítógépes módszerei. 

   

2.3.2. Kézi szabás                  24 óra 

A kézi szabás módszereinek ismerete. 

A kézi szabás szerszámainak ismerete. 

A kézi szabás eszközeinek ismerete. 

A kézi szabás berendezéseinek (kések, sablonok fajtái, köszörűk, jelölő eszközök, 
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nehezékek) ismerete. 

A kézi szabás minőségi követelményei. 

A kézi szabás előnyei, hátrányai. 

  

2.3.3. Gépi szabás                  28 óra 

A gépi szabás módszerei (kiütő gépes, terítékes, szegőszalag, korszerű szabási 

módszerek). 

A gépi szabás alkalmazása, szerszámai, eszközei, berendezései. 

A gépi szabás minőségi követelményei.  

A kiütő gépes szabás gépei (lengőfejes, hidas, félautomata, automata kiütő gépek). 

A kiütő gépes szabás berendezései, műveletei, munkavédelmi előírásai.  

Kiütőkések, leütés számlálók, anyagtovábbító berendezések ismerete. 

A terítékes szabás gépei (terítőgépek, tekercsállványok, áttekercselő berendezések, 

villamos ollók, anyagadagoló berendezések). 

A terítékes szabás műveletei, minőségi követelményei, munkavédelmi előírásai.  

A szegőszalag szabás gépei (bőrcsík vágó-, műbőr-, és fóliacsíkvágó gépek, 

berendezések). 

A szegőszalag szabás műveletei, minőségi követelményei, munkavédelmi előírásai.  

Szabástervek ismerete. 

Hulladékgazdálkodás. 

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök ismerete. 

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök jellemzői.  

A gépi szabás munka-, tűzvédelmi előírásainak ismerete. 

A gépi szabás környezetvédelmi előírásai. 

  

2.3.4. Előkészítő műveletek                56 óra 

Az előkészítés műveleteinek (jelölés, vékonyítás, ragasztás, kierősítés, szélfestés) 

ismerete, gépei, szerszámai, eszközei, berendezései, minőségi követelményei.  

A jelölés célja, gépei, berendezései, szerszámai, segédanyagai, műveletei, minőségi 

követelményei, munkavédelmi előírásai.  

A vékonyítás célja, fajtái (szélvékonyítás, teljes felületű vékonyítás), alkalmazása, 

gépei, berendezései, szerszámai, műveletei, minőségi követelményei, munkavédelmi 

előírásai.  

A ragasztás célja, fajtái (szélkenés, teljes felületű ragasztás, pontragasztás), anyagai, 

alkalmazása, gépei, berendezései, szerszámai, műveletei, minőségi követelményei, 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai.  

Oldószerek fajtái, alkalmazásuk. 

A kierősítés célja, fajtái, anyagai, alkalmazása, gépei, berendezései, szerszámai, 
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műveletei, minőségi követelményei. 

A szélfestés célja, fajtái, anyagai, alkalmazása, gépei, berendezései, szerszámai, 

műveletei, minőségi követelményei, munka-, tűz- és környezetvédelmi  előírásai.  

Az előkészítés gépeinek, kiegészítő berendezéseknek, eszközeinek alkalmazása, 

jellemzői.  

Az előkészítés munka-, tűz- és környezetvédelmi előírása. 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne  

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 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása   x - 
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jegyzeteléssel 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.5. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

2.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

3. Szabás, előkészítés gyakorlat tantárgy              497 óra 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a tanulókkal a különböző anyagok szabásrendszereinek, 

szabási módszereinek és az alkatrészek előkészítési technológiáinak gyakorlati 

kivitelezését. 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 
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tartalmakra épül. 

 

3.3.Témakörök 

 

3.3.1. Különböző anyagok szabása             170 óra 

A szabandó anyagok kiválasztása műszaki dokumentáció alapján. 

A kiszabott alkatrészek ellenőrzése. 

A természetes bőranyagok kézi szabásának elsajátítása, a gazdaságossági és a minőségi 

követelmények betartása.  

A természetes bőranyagok gépi szabási műveleteinek elsajátítása, a gazdaságossági és 

a minőségi követelmények betartásával.  

Terítékanyagok- textil, műbőr, fóliaműbőr - gépi szabási műveleteinek elsajátítása, 

minőségi követelmények betartásával.  

Táblás szerkezetű anyagok gépi szabási műveleteinek elsajátítása, minőségi 

követelmények betartásával.  

A szegőszalag szabás gépi szabási műveleteinek elsajátítása, minőségi követelmények 

betartása.  

Alkatrészek szabásrendszereinek alkalmazása, gazdaságos elhelyezés, 

hulladékgazdálkodás.  

A szabászat gépeinek, kiegészítő berendezéseknek, eszközeinek, szerszámainak 

szakszerű alkalmazása, beállítása, kezelése.  

Alkatrészek összeválogatása, tételösszeállítás. 

Önálló szabászati feladatok gyakorlati kivitelezése, műszaki dokumentáció alapján.  

A szabászat munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásainak betartása. 

  

3.3.2. Előkészítő műveletek              180 óra 

Az előkészítés műveleteinek (jelölés, vékonyítás, ragasztás, kierősítés, szélfestés) 

gyakorlati elsajátítása.  

A jelölési műveletek gyakorlati kivitelezésének elsajátítása a minőségi követelmények, 

és a munkavédelmi előírások betartásával.  

A különböző vékonyítási műveletek elsajátítása a minőségi követelmények, és a 

munkavédelmi előírások betartásával.  

A ragasztási műveletek (szélkenés, teljes felületű ragasztás, pontragasztás), gyakorlata 

a minőségi követelmények, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása.  

A kierősítési műveletek gyakorlati kivitelezésének elsajátítása a minőségi 

követelmények, és a munkavédelmi előírások betartásával. 

A szélfestés műveleteinek gyakorlati elsajátítása a minőségi követelmények, a munka-, 

tűz- és környezetvédelmi előírások betartása. 
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Az előkészítési műveletek önálló kivitelezése adott modellek műszaki dokumentációja 

alapján.  

Az előkészítés munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásainak betartása. 

  

3.3.3. Gépek, berendezések, szerszámok használata          147 óra 

A szabászat, az előkészítés gépeinek, kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek, 

szerszámainak szakszerű alkalmazása, beállítása, kezelése. 

A kézi szabás szerszámainak, eszközeinek, berendezéseinek szakszerű használata, 

kezelése. 

A kézi szabás szerszámainak, eszközeinek, berendezéseinek összeállítása önállóan egy 

adott modell alkatrészeinek kiszabásához. 

A gépi szabási módszerek gyakorlati alkalmazása (kiütő gépes, terítékes, szegőszalag, 

korszerű automata berendezések) gépek, berendezések, eszközök szakszerű használata, 

a kezelési műveletek begyakorlása. 

Egy meghatározott modell alkatrészeinek gépi szabásához a gépigény összeállítása 

önállóan. 

Az előkészítő műveletek (jelölés, vékonyítás, ragasztás, kierősítés, szélfestés) gépeinek, 

szerszámainak, eszközeinek, kiegészítő berendezéseinek szakszerű alkalmazása, a 

minőségi, a munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások követelmények betartásával.  

Gép-, szerszám-, eszköz-, és kiegészítő berendezések meghatározása önállóan egy adott 

termék előkészítési műveleteihez. 

  

3.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanműhely 

 

3.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés   x - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. szimuláció   x - 
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1.7. házi feladat   x - 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.5. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x - 

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése   x - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x - 
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4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x 

Munkaasztal, 

szabászgép, gépi 

szabászkések, kézi 

szabászkés, 

szélvékonyító gép, 

hasító gép 

6.2. Műveletek gyakorlása   x 
Köszörűgép, 

munkaasztal 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés   x - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  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  

10258-12 azonosító számú 

 

Bőrtárgy készítése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10258-12 azonosító számú, Bőrtárgy készítése megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10258-12 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy készítés  
Bőrtárgy készítés 

gyakorlat 

 B
ő
rt

ár
g
y
 e

lő
k
és

zí
té

s 

B
ő
rt

ár
g
y
 

k
és

zí
té

se
, 

d
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zí
té

se
 

 B
ő
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g
y
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lő
k
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zí
té

s 

 B
ő
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g
y
 

k
és

zí
té

s,
 

d
ís

zí
té

s 

FELADATOK 

Kiválasztja a bőrtárgy készítéshez felhasznált alapanyagokat x  x  

Apróárut készít x x x x 

Ékszerpótlókat készít x x x x 

Öltözet-kiegészítőket készít x x x x 

Egyszerű dísztárgyakat készít x x x x 

Tartókat, egyszerű táskákat készít x x x x 

Kiválasztja a szükséges anyagokat és eszközöket x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Bőrtárgyak funkciói x  x  

Bőrtárgyak tervezése, minta készítése  x  x 

Apróáruk készítése x x x x 

Öltözék-kiegészítő, bőr ékszerek készítése x x x x 

Bőrből készült egyszerű dísztárgyak készítése x x x x 

Tartók, tokok, táskák készítése x x x x 

Bőrtárgy készítő gépek, berendezések kezelése x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szabandó anyagok tulajdonságai x  x  

Kézi, gépi szabás módszerei, eszközei, gépei x  x  

Varrási, ragasztási technológiák  x  x 

Díszítési módok  x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Türelmesség x x x x 

Stabil kéztartás   x x 

Térlátás   x x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Közérthetőség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság  x  x 

Módszeres munkavégzés x x x x 

 

 

4. Bőrtárgy készítés tantárgy                142 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának céljaElméleti ismeretek nyújtása a különböző bőrtárgyak 

összeállítási műveleteinek végrehajtásához. A szabási (szakmai specialitásainak), az 

előkészítési, a díszítési, az összeállítási és a kikészítési módok elméleti fogalmainak, 

technológiáinak elsajátítása.  

A különböző bőrtárgyak típusainak megismerése, szerkezeti, technológiai 

különbségeinek elsajátítása. A termékek elkészítésénél alkalmazott munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások elsajátítása. 

 

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. Bőrtárgy előkészítés                60 óra 

A bőrtárgyak fajtái, funkciói. 

A bőrtárgyak tervezése, mintaszerkesztése. 

A különböző bőrtárgyak szerkezete, anyagai, kellékei. 

A bőrtárgyak alkatrészeinek szabási módszerei, minőségi követelményei.  

Kézi szabás módszerei, eszközei, szerszámai, követelményei. 

Gépi szabás módszerei, gépei, eszközei, szerszámai, követelményei. 

A bőrtárgyak előkészítési műveletei., 

Vékonyítási módok, alkalmazásuk, eszközeik, szerszámaik, gépeik, követelményeik. 

Jelölések alkalmazása, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei. 

Ragasztások-, ragasztóanyagok fajtái, kivitelezése, eszközei, szerszámai, gépei, 

követelményei. 

Széleldolgozások fajtái, alkalmazásuk.  

Csiszolások, szélfestések, műveletei, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei.  

Behajtások fajtái, műveletei, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei. 
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Szegések fajtái, műveletei, eszközei, szerszámai, gépei, minőségi követelményei. 

Szélezés, eszközei, szerszámai, gépei, minőségi követelményei. 

A bőrtárgyak szabásánál, előkészítésénél alkalmazott munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

  

4.3.2. Bőrtárgy készítése, díszítése               82 óra 

A bőrtárgyak díszítési módjai, alkalmazásuk. 

Lyukasztások, perforációk alkalmazása, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei 

Fűzések fajtái, alkalmazása, anyagai, követelményei.  

Fonások fajtái, alkalmazása, műveletei, anyagai, követelményei. 

A rátétes díszítések lehetőségei, kivitelezése, követelményei. 

A domborítások alkalmazása, anyagai, követelményei.  

A szélfestés alkalmazása, anyagai eszközei, szerszámai, gépei, követelményei.   

A szélégetés alkalmazása, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei,  

A szegéses díszítések alkalmazása, anyagai, gépei, követelményei. 

Egyéb – festések, hímzések, gyöngyök, kellékek stb. - díszítési módok alkalmazása, 

kivitelezése, követelményei 

A funkciónak megfelelő díszítések alkalmazásának ismerete. 

 A különböző díszítések műveletei, technológiai megoldásai, követelményei. 

A bőrtárgyak díszítésénél használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

A különböző bőrtárgyak (apróáruk, tartók, tokok, táskák, dísztárgyak, ékszerek, öltözék 

kiegészítők stb.) összeszerelési módjai, követelményei. 

Bőrtárgyak készítésének technológiai folyamata, követelményei. 

A bőrtárgyak kikészítési technológiái, műveletei, követelményei. 

Különböző apróáruk – pénztárcák, levéltárcák – készítésének ismerete. 

Öltözék-kiegészítők – övek, szíjak – készítésének ismerete. 

Bőr ékszerek – karkötők, nyakláncok, medálok – készítésének ismerete. 

Bőrből készült egyszerű dísztárgyak – dobozok, mappák – készítésének ismerete. 

Tartók, tokok, táskák készítésének ismerete. 

A bőrtárgyak gyártásánál használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

ismerete. 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismerete. 

  

4.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

  

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. szimuláció   x - 

1.8. házi feladat   x - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

 

4.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Bőrtárgy készítés gyakorlat tantárgy              532 óra 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

Különböző bőrtárgyak tervezési -, szabási-, előkészítési-, díszítési, összeállítási-, és 

kikészítési, műveleteinek gyakorlati elsajátítása.  

Bőrtárgyak elkészítése műszaki dokumentáció alapján. 

A bőrtárgyak elkészítésénél alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

szakszerű használata, beállítása. 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások alkalmazása. 

 

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. Bőrtárgy előkészítés              244 óra 
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A bőrtárgyak tervezési, mintaszerkesztési feladatainak gyakorlati elsajátítása, 

követelményei.  

A bőrtárgyak alkatrész-szabási módszereinek gyakorlata, minőségi, gazdaságossági 

követelményei.  

A kézi szabás elsajátítása, eszközei, szerszámai, minőségi követelményei.  

A gépi szabás módszereinek gyakorlata, gépei, eszközei, szerszámai, követelményei.  

Szabászgépek beállítása, kezelése. 

Különböző bőrtárgyak szabása műszaki dokumentáció szerint.  

A bőrtárgyak előkészítési műveleteinek gyakorlata.  

Vékonyítási módok gyakorlása, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése, 

követelményeik.  

Jelölések alkalmazása, követelményei, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése.  

Ragasztások gyakorlati kivitelezése, követelményei, anyagainak megismerése, 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kezelése.  

Széleldolgozások elsajátítása, gyakorlati alkalmazásuk.  

Csiszolások, szélfestések, műveleteinek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, 

szerszámainak, gépeinek kezelése.  

Behajtási műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

Szegési műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

A szélezés gyakorlata, minőségi követelményei eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése. 

A bőrtárgyak szabásánál, előkészítésénél alkalmazott munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások betartása. 

   

5.3.2. Bőrtárgy készítés, díszítés             288 óra 

A bőrtárgyak díszítési módjainak gyakorlata. 

Lyukasztások, perforációk gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, követelményei 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek használata.  

Különböző fűzések, fonások gyakorlása, alkalmazása, anyagainak kiválasztása, 

minőségi követelményei, szerszámainak használata.  

A rátétes díszítések, domborítások gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, anyagainak 

kiválasztása, minőségi követelményei. 

A szélfestés, szélégetés gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, minőségi követelményei, 

anyagainak, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kiválasztása.  

A szegések gyakorlati alkalmazása, anyagai, minőségi követelményei, gépeinek 
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használata.  

Egyéb – festések, hímzések, gyöngyök, kellékek stb. - díszítési módok gyakorlati 

műveletei, kivitelezésük, minőségi követelményei.  

A funkciónak megfelelő díszítések kiválasztása, gyakorlati alkalmazása. 

Különböző bőrtárgyak díszítési műveleteinek gyakorlása, technológiai kivitelezése, 

követelményei. 

A bőrtárgyak díszítésénél használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásainak betartása. 

A különböző bőrtárgyak összeszerelési módjainak gyakorlása, minőségi követelményei, 

Bőrtárgyak készítésének technológiai folyamata, műszaki dokumentációk értelmezése, 

készítése. 

Különböző apróáruk – pénztárcák, levéltárcák stb. – elkészítése, technológiai változatok 

elsajátítása. 

Öltözék-kiegészítők – övek, szíjak stb. - elkészítése.  

Bőr ékszerek – karkötők, nyakláncok, medálok stb. – gyakorlati kivitelezése. 

Bőrből készült egyszerű dísztárgyak – dobozok, mappák stb. – elkészítése. 

Különböző tartók, tokok, táskák elkészítése, technológiai változatok elsajátítása. 

A különböző anyagból készített bőrtárgyak kikészítési technológiáinak gyakorlása, 

minőségi követelményei, 

A bőrtárgyak gyártásánál használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

kezelése, beállítása. 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása a bőrtárgyak készítése során. 

  

5.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanműhely vagy kisüzemi termelőhely 

 

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 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés   x - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 
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1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x - 

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése   x - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 
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4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x  

6.2. Műveletek gyakorlása   x  

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés   x - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  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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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 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 

 

10256-12 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 

 

Szabás, előkészítés gyakorlat 

Különböző anyagok szabása 

 

10258-12 

Bőrtárgy készítése 

 

Bőrtárgy készítés gyakorlat 

Bőrtárgy előkészítés 

Bőrtárgy készítés, díszítés 

 

10256-12 Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek 

A 9. évfolyamot követően 

Szabás, előkészítés gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Különböző anyagok szabása  

A természetes bőranyagok kézi szabásának elsajátítása, a gazdaságossági és a minőségi 

követelmények betartása.  

A természetes bőranyagok gépi szabási műveleteinek elsajátítása, a gazdaságossági és a 

minőségi követelmények betartásával.  

A szabászat gépeinek, kiegészítő berendezéseknek, eszközeinek, szerszámainak 

szakszerű alkalmazása, beállítása, kezelése.  

Alkatrészek szabásrendszereinek alkalmazása, gazdaságos elhelyezés, 

hulladékgazdálkodás.  
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10258-12 Bőrtárgy készítése 

 

Bőrtárgy készítés gyakorlattantárgy 

A 9. évfolyamot követően 

Témakörök 

 

Bőrtárgy előkészítés 

A bőrtárgyak tervezési, mintaszerkesztési feladatainak gyakorlati elsajátítása, 

követelményei.  

Különböző bőrtárgyak szabása műszaki dokumentáció szerint.  

A bőrtárgyak előkészítési műveleteinek gyakorlata. 

Vékonyítási módok gyakorlása, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése, 

követelményeik.  

Jelölések alkalmazása, követelményei, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése. 

Ragasztások gyakorlati kivitelezése, követelményei, anyagainak megismerése, 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kezelése.  

Széleldolgozások elsajátítása, gyakorlati alkalmazásuk.  

Szegési műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

Behajtási műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

Csiszolások, szélfestések, műveleteinek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, 

szerszámainak, gépeinek kezelése.  

 

 

Bőrtárgy készítés, díszítés 

Lyukasztások, perforációk gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, követelményei 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek használata.  

A szélfestés, szélégetés gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, minőségi követelményei, 

anyagainak, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kiválasztása. 

Egyéb – festések, hímzések, gyöngyök, kellékek stb. - díszítési módok gyakorlati 

műveletei, kivitelezésük, minőségi követelményei.  
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4.15. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a 

31 542 01 

 Bőrtárgy készítő 

részszakképesítés 

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára  

a  

34 542 01 Bőrdíszműves 

szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv     

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 31 542 01 Bőrtárgy készítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  
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alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 542 01  

 

A részszakképesítés megnevezése: Bőrtárgy készítő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

 

III. 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 10. Könnyűipar 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a 

szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. 

 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
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Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

XLI. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

Tanulásban akadályozottak 

 

 

13.  A tanulásban akadályozottság fogalma, jellemzői 

 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az idegrendszer 

biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

 

A tanulási akadályozottság az esetek nagy részében az iskolába lépés évében realizálódik. Ám 

egyes gyermekeknél már az óvodás korban is felmerülhet a gyanú az sikertelen iskolai 

előmenetelre. 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

  

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a 

gyermeket egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar 

következik be, amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. 

Az érintett tanulóknál előfordulhatnak problémák a következő területeken: 

- észlelés (egyensúly észlelés, nehézségi erő észlelés, taktilis-kinesztetikus észlelés, 

auditív észlelés, vizuális észlelés, amnesztikus funkciók) 

- kivitelezés-végrehajtás (izomtónuszavar, nagymozgások, finommozgások, mimika) 

- szociális-emocionális terület:  

  a késztetések területén (apátia, passzivitás, túlérzékenység, hiperaktivitás), 

 az általános pszichés állapotban (levertség, féktelenség, szorongás),  

 a motiváció alakulásában (motiválatlanság, megközelíthetetlenség), 

 a munkavégzésben (gyors kifáradás, vontatott tempó, impulzivitás), 

 az önirányításban (rövid zárlati cselekvések, labilitás, rigiditás),  

 az önértékelésben (kisebbségi érzés, hiányos énkép, túlzott elbizakodottság, 

egocentrizmus)  

 és a szociális beilleszkedésben (elszigeteltség, kapcsolatteremtési nehézségek, túlzott 

alkalmazkodás, belátás hiánya, agresszivitás). 

 (Englbrecht - Weigert, 1996, 33-38. ) 

 

A tanulási akadályozottak körét tehát az enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, 

illetve az iskolában tanulási problémákkal küzdő gyermekek alkotják. 

„A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A folyamatosan ható, kiváltó 

okok feltárásával, ezek kedvező irányú befolyásolásával, a tanulási akadályozottság 

részben megelőzhető, részben súlyosságának mértékében csökkenthető.” (Mesterházi 

Zsuzsa) 

 Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a 

tanulási akadályozottság további romlását. Ha azonban nem kapnak elég segítséget, akkor 

kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük 

(motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és 

figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási 

környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek 

következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, 
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ezért az oktatás során még ekkor is nagy figyelmet kell fordítani rájuk. A problémák az 

érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a szocio-emocionális területeken, 

valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve sikerül 

munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a hívei szerint a 

„mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor 

jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére 

fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül.  

 

14. A szegregált és integrált szervezeti formák  

 

Szegregált intézményekben tanulnak tanulásban akadályozott diákok. Amely gyógypedagógiai 

intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, gyógypedagógusok dolgoznak, valamint 

speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban akadályozott 

fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős tevékenységekben. A 

tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének esetében az integráció 

feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű 

kortárscsoporton belül kapják meg. Tanulási akadályozottság esetén több területet érintő, tartós, 

súlyos problémáról van szó, mely megfelelő szakmai segítség nélkül a többségi iskolákban 

nagyon megnehezíti az érintett gyermek és pedagógus életét is. A probléma gyökere nem 

kifejezetten a gyermekben van, hanem a többségi iskola és a sajátos igényű tanuló 

találkozásában.  

Hazánkban is egyre nagyobb teret hódít meg az integrált/inkluzív oktatás, nevelés, melynek 

elengedhetetlen feltétele a gyógypedagógiai segítségnyújtás és a megfelelően strukturált 

környezet. 

 

Inklúzió mint optimalizált, kibővített integráció is jelen van a mai oktatási rendszerünkben. Az 

inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerű átalakulását jelenti. Ebbe a folyamatba az 

összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. Nem zavaró elemként, hanem új 

kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális gondoskodás jár valamennyi tanulónak, 

legyen bármiben akadályozott vagy nem. Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több 

mint gyógypedagógia, és több, mint az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív 

oktatásban kiemelt szerepet kap a differenciált oktatás. 
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14.1. Az integráció/inklúzió feltételei  

 

„A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai integrációjának az a célja, hogy 

ezek a gyermekek a pedagógiai többletszolgáltatásokat ne kortárscsoportjaiktól 

elkülönülten, hanem velük együtt kapják meg, kiegészítve a pedagógiai ráhatások körét 

a szocializáció abból fakadó elemeivel, hogy a gyermekek heterogén csoportokban 

tanulnak.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák Márta Módszertani intézményi 

útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó iskolák számára 2005.) 

 

13. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai boldogulását 

segítő tárgyi feltételek.  

- Az iskolának rendelkeznie kell megfelelő intézményi dokumentumokkal (alapító 

okirat, pedagógiai program, nevelési program, helyi tanterv) Ki kell dolgoznia egy 

egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos tananyagot közvetítő tantervet, eltérés 

mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni képességekhez illeszkedő követelmények 

szintjén jelentkezhet. 

- A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.  

- Ajánlott a tanterem berendezésénél figyelembe venni a strukturált tanítási környezet 

kialakítását (mobilizálható padok, tanulói boxok, pihenősarok, IKt-s eszközök, 

kézikönyvtár), többféle kisebb tér létrehozása az osztálytermen belül, például 

kiscsoportos munkához, illetve célszerű az egyéni tanuláshoz különálló asztalokat 

elhelyezni.  

- A befogadó intézményeknek lehetővé kell tenniük a megfelelő fejlesztést biztosító 

többletszolgáltatások elérését. 

  

14. Szubjektív tényezők  

- A befogadó nevelőtestület, pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, 

kreativitása, elkötelezettsége valamint a sérülésről szóló ismeretei.  

- A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

- A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  
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- A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a sérült gyermeket olyannak fogadják el 

amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a sérült gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

- Teamban dolgozó szakemberek együttműködése, partneri kapcsolatai 

 

14.2. Az integráció formái lehetnek: 

 

- Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az iskola 

épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, csoportokban 

tanulnak.  

- Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, a 

tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

- Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály órarendjét 

tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. készségórák, 

bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és rendszeres, az együtt 

eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció legmagasabb szintje, 

amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban akadályozott gyermek a 

tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Megfigyelhető, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, amely 

jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, több ismerethez 

hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható náluk. A tanulók 

személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az önbizalmuk. Hosszabb 

távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a tanulóknak, akik integrált 

környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak 

ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

3. A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

- az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, 

- az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 
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- az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

- az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

- a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

- az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

- lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - egész 

viszonyának bemutatása, 

- a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat 

hangsúlyosan kell kezelni. 

 

4. Módszertani javaslatok 

 

4.1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás hatékonyan 

fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív tanulás minden 

tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban és hosszabb időre 

megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az ismeretszintjének megfelelőbb 

információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig magasabb, mint az övé. 

Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás mennyiségét és 

intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait (házirendet) az egész osztály 

közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható helyen legyen elhelyezve az 

osztályteremben. 

 

4.2. Projekt módszer: közösen végzett tevékenységek köre. A központban egy gyakorlati 

jellegű probléma áll, melyet a tanárok és tanulók együtt dolgoznak fel több szempont szerint 

elemezve, komplex módon. A módszer legfontosabb értéke a munkafolyamat. Mindenki saját 

képességei, lehetőségei, tapasztalatai alapján végzi el a feladatot. A munkafolyamat eredménye 

a produktum. 

 

 4.3. Komplex Instrukciós Program (KIP) 

 

- Az osztályon belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában 

felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. 

- A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális 

instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az 

együttműködési normákra történő felkészítésére. 

- Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt 
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megbúvó képességek kibontakoztatása. 

- A fentieken kívül módszer másik fontos célja a tanárok szakmai hozzáértésének 

fejlesztése a csoportmunka-szervezés során. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk, 

hogy az új módszerben mi a szerepük az osztálymunka alatt, ezért a módszer 

bevezetése, elsajátítása során szükség van munkájuk folyamatos, szakértői 

ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre. 

"Azok a tanulók, akik a közösségből társadalmi okok miatt kirekesztődnek, vagy 

azok, akiknek tanulásában lemaradás tapasztalható, gyakran vonakodnak részt venni 

a közös munkában, emiatt azonban kevesebbet tanulnak, mint azok, akik 

aktívabbak. Az osztályrangsor élén elhelyezkedő tanulók nagyobb befolyást 

gyakorolnak a csoport döntéshozatalára, gyakrabban kérik őket segítségadásra, és 

több alkalom jut véleményük kifejtésére, mint a rangsor alján elhelyezkedőknek. Az 

utóbbiak véleményét általában figyelmen kívül hagyják (ez a megnyilvánulás a 

státusprobléma jelensége). A Komplex instrukciós programban a tanár célja az, 

hogy minden diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú 

munkavégzésre, tudatosítja, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely 

alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre." (Cohen, 

E. G.: Designing Groupwork. Teacher College Press, New York, 1994.) 

  

A módszer elvei 

49. Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, ez minden esetben nyitott végű, 

több megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatokat 

jelent. 

50. A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját és a 

csoport teljesítményéért, illetve a csoport felelősségét az egyén teljesítményéért. 

51. A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül történik. A 

közös munkában az alábbi együttműködési normák betartása valósul meg: „Jogod van 

a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.” 

„Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád.” 

„Segíts másoknak, de ne végezd el helyette a munkát.” 

„Mindig fejezd be a feladatod.” 

„Munkád végeztével rakj rendet magad után.” 

„Teljesítsd a csoportban kijelölt szereped.” 

A fenti normák kifüggesztve láthatók az osztály falán, és minden alkalommal 

emlékeztetik a tanulókat a csoportmunka lényegére, alapelveire. A normák együttes 
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alkalmazása lehetővé teszi a tanulók számára egymás viselkedésének ellenőrzését. 

A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut, ezek az egymást követő 

csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak. Ez a szerepváltás segíti elő a 

képességek sokoldalú fejlesztését, a státusprobléma kezelését. A szerep mindig a 

feladat típusától és a csoport létszámától függ. Az ideális csoportlétszám 3-5 fő. A 

foglalkozások során az alábbi tanulói szerepek alkalmazása a leggyakoribb: 

kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős. A szerepek száma függ a 

csoportlétszámtól. Esetenként egy tanulónak lehet több szerepe is, illetve a fentieken 

kívül más szerepek is előfordulhatnak (pl. időfelelős, konfliktuskezelő stb). A 

szerepek rotációja alapkövetelmény. A szerepeken keresztül mindenkinek meg kell 

tanulnia a munka irányítását, a beszámolást, a helyes, zökkenő- és balesetmentes 

munkavégzést, végeztetést. 

52. A csoporton belül kialakult hierarchia, rangsor kezelése az eltérő, sokféle képesség 

mozgósítására alkalmas feladatokon keresztül megváltoztatható. A pedagógus feladata 

annak tudatosítása, hogy nincs olyan tanuló, aki minden képességben kiváló, de 

mindenki számára van olyan feladat, melyet maradéktalanul meg tud oldani, valamint 

egyedül senki nem olyan tájékozott, mint a csoport együttesen. Az együttműködési 

normák és a tanulói szerepek kialakításának már az iskolába kerülés pillanatától kezdve 

fontos célja annak biztosítása, hogy a diákok mind jobban megértsék a velük szemben 

támasztott elvárásokat, és a felső tagozatot elérve képesek legyenek direkt tanári 

irányítás nélkül is dolgozni. 

53. A tanár szerepe szintén változik. A hagyományos csoportmunkánál a tanár hajlamos a 

direkt beavatkozásra, irányításra. Ennél a módszernél a beavatkozás szükségtelen. Az 

együttműködési normán keresztül a tanár hatalmát átruházza a tanulókra. A rendszer 

megfelelő működése esetén a tanár feladatainak egy részét maguk a diákok végzik el. 

A tanulók csak végső esetben fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz lehetőségük nyílik 

a feladat megbeszélésére egymás között. A csoportban a tanulónak a korábbitól eltérő 

szerepek jutnak: kérdez, előad, beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb. A 

szerepek az egymást követő csoportmunkák során cserélődnek. Ez elősegíti a 

csoporttagok közötti együttműködést, a szerepek elsajátítását, a mások iránti tisztelet 

kialakulását. 

54. A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal. Reagálása attól függ, hogy a 

csoport milyen úton hajtja végre a feladatot, és a meglévő státuszprobléma milyen 

jellegű beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és differenciált 

feladatokat és módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a 

tanulókat. Az egyéni feladatot pedig úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége 

legyen a csoportfeladat eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a 

közös csoportfeladat végrehajtása megfelelő színvonalú legyen az egyéni továbbhaladás 

érdekében. Az elvek betartása tudatos, logikus munkaszervezést kíván. 

55. A Komplex instrukciós programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka 

magja, de alkalmazása nem kizárólagos. A csoporttevékenység beépül a tananyagba. A 

tanárok a módszert akkor alkalmazzák, amikor a cél a konceptuális tanulás, a magasabb 

rendű gondolkodás és a tartalom mély megértése. Továbbra is módszereink közé 
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tartozik az ismeretek tényszerű közlése, a frontális osztálytanítás. A Komplex 

instrukciós program alkalmazására lehetőség van többek között egy anyagrész 

összefoglalásánál, egy új tananyagrész előkészítésénél, de új ismeret szerzésére és 

feldolgozására is alkalmat adhat. Ezt a módszert a tanítási órák körülbelül egyötödében 

alkalmazzuk. 

56. A csoportmunka elemei a csoport-feladatlapok, a háttér információt nyújtó adatlapok, 

az egyéni feladatlapok, illetve a munkához szükséges eszközök, anyagok. Bár az órai 

munka legfontosabb része a csoportfeladat, a munka minden esetben egyéni 

feladatmegoldással zárul. 

 

5. Oktatásszervezési eljárások, pedagógiai többletszolgáltatások 

 

5.1. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és többségi 

társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a diákok és a tanárok 

pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A tudásszint szerinti csoportosítás a 

tanulásban akadályozott tanulók marginalizációjához vezethet. 

 

5.2. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően különböznek 

egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt tesznek felelőssé a 

gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: életkor, intelligencia, 

nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több sajátosság együttes hatását kell 

feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem tudjuk. Mégis a következő sajátosságait 

érdemes a tanulóknak megismerni a differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges 

előzetes, megalapozó tudás; aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

együttműködési képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell 

vennünk annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

- Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a tanulásban 

akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat megismétlése a nekik 

megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, példa bemutatása, analógiák 

kihasználása, mintaadás stb. 

- Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

- Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási lehetőség 

biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 
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- Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, párban, 

kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár rugalmas tanuló 

csoportokban. 

- Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások auditív 

vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja is. Érdemes 

tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak megfelelően alakítani az 

ismeretközvetítést.  

- Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos célok 

kitűzése.  

- Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az oktatást, 

akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas minősítés) 

nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a leíró, szöveges 

értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a konkrét teljesítményre 

vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. Tartalmában komplex, mind pozitív, 

mind negatív elemek megjelennek. A fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és 

a perspektíva következő fokát jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét 

javaslatokat fogalmaz meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5.3. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből álló 

tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány pedagógus 

biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. Különösen a tanulásban 

akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük az érzést, hogy tartoznak 

valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint 

szervezett oktatás megvalósítását.  

5.4 Fejlesztő helyiség kialakítása„Érdemes kialakítani egy fejlesztő helyiséget az iskolában, 

ahol a szükséges egyéni fejlesztéseket lehet folytatni. Ez a szoba nem pusztán egy pici fejlesztő 

szoba, hanem a folyamatosan gyarapodó fejlesztő eszközök, szakirodalom gyűjtőhelye is 

legyen. Érdemes a könyvtárakhoz hasonlóan egy kölcsönző rendszert működtetni, így lehetővé 

válik a szakmai anyagok terítése a kollégák között.” (Dr. Papp Gabriella és Faragóné Bircsák 

Márta Módszertani intézményi útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó 

iskolák számára 2005.) 

5.5. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az adott 
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tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes oktatóprogramok 

segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás megszerettetésében. A 

multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb 

távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az 

elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek meg. 

 

XLII. Szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

Előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 36 

hét 

9. évfolyam 

heti óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
0 2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 35 1260+70 36 1260 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10256-12 

Bőripari anyagok 

jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 

Bőripari anyag és 

áruismeret 
3   

70  

2    

Szabás, előkészítés 

elmélet 
2     2   

Szabás, előkészítés 

gyakorlat 
 7  7 

10258-10 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy készítés 2    2    

Bőrtárgy készítés 

gyakorlat 
  7    8  

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7   14 6  15  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 

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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10265-12 

Bőripari anyagok 

jellemzői,  szabás és 

előkészítő műveletek 

Bőripari anyag és 

áruismeret 
108   70  178 

Természetes bőrök 40   25  65 

Textilek és műbőrök 22   10  32 

Táblás áruk 16   10  26 

Kellékek és segédanyagok 30   25  55 

Szabás, előkészítés elmélet 72   70  142 

Szabás gazdaságossága, 

szabásrendszerek 
18   16  34 

Kézi szabás 12   12  24 

Gépi szabás 14   14  28 

Előkészítő műveletek 28   28  56 

Szabás, előkészítés 

gyakorlat 
 252   245 497 

Különböző anyagok szabása  90   80 170 

Előkészítő műveletek  90   90 180 

Gépek, berendezések, 

szerszámok használata 
 72   75 147 

10258-12 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy készítés 72   70  142 

Bőrtárgy előkészítés 30   30  60 

Bőrtárgy készítése, díszítése 42  70 40  82 

Bőrtárgy készítés gyakorlat  252   280 532 

Bőrtárgy előkészítés  108   136 244 

Bőrtárgy készítés, díszítés  144   144 288 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 252   504  210 525 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756  70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 462 / 29,6%  

Gyakorlati óraszámok/aránya  1099 / 70,4% 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 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.” 
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A  

10256-12 azonosító számú 

 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő 

műveletek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10256-12 azonosító számú, Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása 

során fejlesztendő kompetenciák 

10256-12 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő 

műveletek 

Bőripari anyag- és 

áruismeret 

Szabás, 

előkészítés 

elmélet 

Szabás, 

előkészítés 
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FELADATOK 

Szemrevételezi a modell, minta alapanyag összetételét x x x x        

Megállapítja az alapanyagok jellemzőit x x x x    x    

Ellenőrzi az alap-, kellék-, segédanyagokat x x x x        

Meghatározza a technológiai paramétereket     x       

Alkatrészeket szab kézzel, géppel      x x  x  x 

Ellenőrzi a kiszabott alkatrészeket          x   

Vékonyítja az alkatrészek szélét, felületét            x x 

Számítással meghatározza az anyag előirányzatot      x    x   

Kiválasztja, beállítja, kezeli a szabáshoz, előkészítéshez 

alkalmazott gépeket, berendezéseket, eszközöket, 

szerszámokat 

        x x x 

Betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmet     x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Bőrgyártás x           

Bőr területi felosztása, jellemzői x           

Bőrhibák x           

Műbőrök  x          

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott textilanyagok  x  x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott műanyagok   x x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott fémanyagok    x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott papíranyagok   x x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott faanyagok    x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott ragasztók, oldószerek    x        

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gumianyagok   x x        

Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek felületének meghatározása     x       

Paralelogramma területének meghatározása     x       

Optimális manipuláció meghatározása     x       

Szabáskor keletkező hulladékok meghatározása     x       

Hulladékfajták és jellemzői     x       

Bőrfeldolgozó ipari termékek anyag előirányzat 

meghatározása 
    x       

Alkatrészekkel szemben támasztott követelmények x x x         
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Szabásrendszerek      x       

Kézi szabás      x   x   

Gépi szabás       x  x  x 

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése, 

technológiai jellemzői  
     x x x x x x 

Alkatrészek szél, felület vékonyítása        x  x x 

Szabász-, vékonyító gépek, kiegészítő berendezések, 
eszközök kezelése, technológiai jellemzői  

     x x x x x x 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások      x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Készbőr jellemzőinek felismerése x    x x x  x x x 

Gazdaságos manipuláció  x x x  x x x  x  x 

Szakmai számolási készség     x x x  x  x 

Szabászgépek, előkészítőgépek kezelése     x  x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felismerés x x x x x x x  x x x 

Precizitás     x x x x x x x 

Kézügyesség     x x  x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság     x    x x x 

Közérthetőség     x x x x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x x x x x x x x x x 

Módszeres munkavégzés     x    x x x 

Ismeretek helyén való alkalmazása  x x x x x x x x x x x 
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26. Bőripari anyag- és áruismeret tantárgy              178 óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a bőripari alap- és kellékanyagok fajtáinak megismertetése a 

tanulókkal. 

Fontos, hogy a diákok anyagismereti alapfogalmakat elsajátítsák, a különböző anyagok 

előállítási műveleteit megismerjék, az alap- és kellékanyagok felhasználási és minőségi 

tulajdonságainak megtanulják. 

 

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. Természetes bőrök                 65 óra 

A bőrfeldolgozó-iparban felhasznált természetes bőranyagok fajtái (marha-, sertés-, 

kecske-, juh-, ló-, vad- és egyéb bőrök), általános jellemzői, felhasználása. 

A természetes bőranyagok területi felosztása, minőségi jellemzői, hibái. 

A nyersbőrök szövettani felépítése, jellemzői.  

Nyersbőrhibák.  

Nyersbőrök tartósítása, anyagai, minőségi követelményei.  

A természetes bőranyagok gyártási folyamata:   

  - A vizes és meszes műhely műveletei – áztatás, meszezés, húsolás, 

színelés, hasítás, mésztelenítés -, anyagai, gépei, berendezései, eszközei, minőségi 

követelményei.  

  - A cserzés fajtái - növényi, ásványi, zsír-, kombinált- és egyéb cserzés - 

anyagai, műveletei, gépei, berendezései, eszközei, minőségi követelményei.  

  - A cserzés utáni mechanikai – víztelenítés, taszítás, szárítás, hasítás, 

faragás, puhítás, csiszolás – műveletek, gépek, berendezések, eszközök, minőségi 

követelmények. 

  - A kikészítés vegyi – zsírozás, színelés, fedőfestés, appretálás stb. - és 

mechanikai – hengerlés, fényezés, vasalás stb. - műveletei, anyagai, gépei, 

berendezései, eszközei, minőségi követelményei. 

  A készbőrök csoportosítása, tulajdonságai, minősítése, hibái. 

   

4.3.2. Textilek- és műbőrök                32 óra 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott textilanyagok fajtái. 
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A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott textilanyagok összetétele, általános jellemzői, 

felhasználása. 

A textilanyagok alapanyagainak (természetes-, vegyi- és kevert szálas anyagok) 

ismerete. 

A textilanyagok alapanyagainak tulajdonságai, minőségi jellemzői. 

A textilanyagok minőségi jellemzői, hibái. 

A textilanyagok gyártási folyamata, gépei, berendezései. 

A textilanyagok minőségi követelményei: 

  - Fonal és cérnagyártás (fonás, cérnázás). A cérnák fajtái, jellemzői, 

hibái. 

  - Kelmegyártás (szövés, kötés, hurkolás, nemszőtt textíliák készítése). A 

 kelmék fajtái, jellemzői, hibái. 

  - A textilanyagok kikészítése (előkezelés, színezés, appretálás). 

A bőrfeldolgozó-iparban felhasznált műbőrök-, műanyagok fajtái, szerkezeti felépítései, 

általános jellemzői, felhasználása. 

A műbőrök anyagai, gyártási folyamata – paszta készítés, hordozóréteg előkészítése, 

műanyag fedőréteg felvitele, filmképzés, hűtés, kikészítés, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

A különböző műanyagok feldolgozási módszerei (sajtolás, rétegelés, fröccsöntés, 

extrudálás, kalanderezés, szálhúzás, vákuumformázás, öntés, stb.) 

 A műbőrök, műanyagok minőségi jellemzői, hibái. 

   

4.3.3. Táblásáruk                  26 óra 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott - rostműbőrök-, gumi-, és műanyagok-, valamint 

kartonanyagok - táblás szerkezetű anyagok fajtái, összetétele, általános jellemzői. 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott táblás áruk felhasználása. 

A különböző táblás méretű anyagok alapanyagai, gyártási folyamata, gépei, 

berendezései, minőségi követelményei: 

  - Rostműbőrök anyagai, gyártási folyamata, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

  - Gumianyagok alapanyagai, gyártási folyamata, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

  - Műanyagok alapanyagai, gyártási folyamata, gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  

  - Papír és kartonanyagok alapanyagai, gyártási folyamata (nyersanyag 

 előkészítés, pépkészítés, lapképzés, kikészítés, kiszerelés), gépei, berendezései, 

minőségi követelményei.  
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A táblás méretű anyagok minőségi jellemzői, hibái.  

   

4.3.4. Kellék és segédanyagok                55 óra 

Szemrevételezi a modell, minta alapanyag összetételét. 

A bőrfeldolgozó-iparban alkalmazott különböző műanyag-, fém-, papír-, fa-, és gumi 

kellékek- és segédanyagok fajtái, összetétele, általános jellemzői, felhasználása. 

Műanyag díszek, csatok, egyéb alkatrészek, szegők, zsinórok stb. előállítása minőségi 

jellemzői, hibái. 

Fém díszek, csatok, szegecsek, szögek, ringlik, kapcsok, egyéb alkatrészek előállítása 

minőségi jellemzői, hibái. 

Fa díszek, csatok, szögek, egyéb alkatrészek előállítása minőségi jellemzői, hibái. 

Gumi segédanyagok, alkatrészek előállítása minőségi jellemzői, hibái. 

A ragasztók, és oldószerek fajtái, anyagai. 

A ragasztók, és oldószerek általános jellemzői, felhasználása.  

A ragasztók, és oldószerek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

A különböző kellék- és segédanyagok gyártása, minőségi jellemzői, hibái. 

A kellék- és segédanyagok gyártásánál alkalmazott munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

   

4.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

 

4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 
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4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
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4.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Szabás, előkészítés tantárgy                142 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókkal a különböző anyagok 

szabásrendszereit, szabási módszereit, és az alkatrészek előkészítési technológiáit, 

követelményeit. 

 

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. Szabás gazdaságossága, szabásrendszerek             34 óra 

A technológiai paraméterek meghatározása. 

A természetes bőranyagok szabásrendszerei: szimmetrikus (kisipari vagy tükrös), 

váltakozó irányú, paralelogramma, társas szabás. A természetes bőranyagok 

szabásrendszereinek gazdaságossági, és minőségi követelményei. 

Terítékanyagok, táblás szerkezetű anyagok szabásrendszerei: különböző soros 

elhelyezések, váltakozó-, ferde irányú (szög alatti), szembe fekvő, paralelogramma, 

társas szabás. 

Terítékanyagok, táblás szerkezetű anyagok szabásrendszereinek alkalmazása, 

gazdaságossági, és minőségi követelményei. 

Alkatrész elhelyezési módszerek alkalmazása, az anyagkihasználás mértéke, 

gazdaságossági hatásai. 

A szabástervek elkészítésének eszközei, korszerű számítógépes módszerei. 

Az anyag-előirányzat (tiszta felület, hulladék, anyagnorma, paralelogramma felület, 

optimális manipuláció) meghatározásának, kiszámításának módszerei. 

Természetes bőrök anyag-előirányzatának meghatározása. 

Terítékanyagok anyag-előirányzatának meghatározása. 
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Táblás szerkezetű anyagok anyag-előirányzatának meghatározása. 

Az anyag-előirányzat meghatározásának, eszközei, korszerű számítógépes módszerei. 

   

5.3.2. Kézi szabás                  24 óra 

A kézi szabás módszereinek ismerete. 

A kézi szabás szerszámainak ismerete. 

A kézi szabás eszközeinek ismerete. 

A kézi szabás berendezéseinek (kések, sablonok fajtái, köszörűk, jelölő eszközök, 

nehezékek) ismerete. 

A kézi szabás minőségi követelményei. 

A kézi szabás előnyei, hátrányai. 

  

5.3.3. Gépi szabás                  28 óra 

A gépi szabás módszerei (kiütő gépes, terítékes, szegőszalag, korszerű szabási 

módszerek). 

A gépi szabás alkalmazása, szerszámai, eszközei, berendezései. 

A gépi szabás minőségi követelményei.  

A kiütő gépes szabás gépei (lengőfejes, hidas, félautomata, automata kiütő gépek). 

A kiütő gépes szabás berendezései, műveletei, munkavédelmi előírásai.  

Kiütőkések, leütés számlálók, anyagtovábbító berendezések ismerete. 

A terítékes szabás gépei (terítőgépek, tekercsállványok, áttekercselő berendezések, 

villamos ollók, anyagadagoló berendezések). 

A terítékes szabás műveletei, minőségi követelményei, munkavédelmi előírásai.  

A szegőszalag szabás gépei (bőrcsík vágó-, műbőr-, és fóliacsíkvágó gépek, 

berendezések). 

A szegőszalag szabás műveletei, minőségi követelményei, munkavédelmi előírásai.  

Szabástervek ismerete. 

Hulladékgazdálkodás. 

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök ismerete. 

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök jellemzői.  

A gépi szabás munka-, tűzvédelmi előírásainak ismerete. 

A gépi szabás környezetvédelmi előírásai. 

  

5.3.4. Előkészítő műveletek                56 óra 

Az előkészítés műveleteinek (jelölés, vékonyítás, ragasztás, kierősítés, szélfestés) 

ismerete, gépei, szerszámai, eszközei, berendezései, minőségi követelményei.  

A jelölés célja, gépei, berendezései, szerszámai, segédanyagai, műveletei, minőségi 

követelményei, munkavédelmi előírásai.  
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A vékonyítás célja, fajtái (szélvékonyítás, teljes felületű vékonyítás), alkalmazása, 

gépei, berendezései, szerszámai, műveletei, minőségi követelményei, munkavédelmi 

előírásai.  

A ragasztás célja, fajtái (szélkenés, teljes felületű ragasztás, pontragasztás), anyagai, 

alkalmazása, gépei, berendezései, szerszámai, műveletei, minőségi követelményei, 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai.  

Oldószerek fajtái, alkalmazásuk. 

A kierősítés célja, fajtái, anyagai, alkalmazása, gépei, berendezései, szerszámai, 

műveletei, minőségi követelményei. 

A szélfestés célja, fajtái, anyagai, alkalmazása, gépei, berendezései, szerszámai, 

műveletei, minőségi követelményei, munka-, tűz- és környezetvédelmi  előírásai.  

Az előkészítés gépeinek, kiegészítő berendezéseknek, eszközeinek alkalmazása, 

jellemzői.  

Az előkészítés munka-, tűz- és környezetvédelmi előírása. 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne  

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 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.5. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  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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6. Szabás, előkészítés gyakorlat tantárgy              497 óra 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a tanulókkal a különböző anyagok szabásrendszereinek, 

szabási módszereinek és az alkatrészek előkészítési technológiáinak gyakorlati 

kivitelezését. 

 

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. Különböző anyagok szabása             170 óra 

A szabandó anyagok kiválasztása műszaki dokumentáció alapján. 

A kiszabott alkatrészek ellenőrzése. 

A természetes bőranyagok kézi szabásának elsajátítása, a gazdaságossági és a minőségi 

követelmények betartása.  

A természetes bőranyagok gépi szabási műveleteinek elsajátítása, a gazdaságossági és 

a minőségi követelmények betartásával.  

Terítékanyagok- textil, műbőr, fóliaműbőr - gépi szabási műveleteinek elsajátítása, 

minőségi követelmények betartásával.  

Táblás szerkezetű anyagok gépi szabási műveleteinek elsajátítása, minőségi 

követelmények betartásával.  

A szegőszalag szabás gépi szabási műveleteinek elsajátítása, minőségi követelmények 

betartása.  

Alkatrészek szabásrendszereinek alkalmazása, gazdaságos elhelyezés, 

hulladékgazdálkodás.  

A szabászat gépeinek, kiegészítő berendezéseknek, eszközeinek, szerszámainak 

szakszerű alkalmazása, beállítása, kezelése.  

Alkatrészek összeválogatása, tételösszeállítás. 

Önálló szabászati feladatok gyakorlati kivitelezése, műszaki dokumentáció alapján.  

A szabászat munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásainak betartása. 

   

3.3.2. Előkészítő műveletek              180 óra 

Az előkészítés műveleteinek (jelölés, vékonyítás, ragasztás, kierősítés, szélfestés) 

gyakorlati elsajátítása.  
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A jelölési műveletek gyakorlati kivitelezésének elsajátítása a minőségi követelmények, 

és a munkavédelmi előírások betartásával.  

A különböző vékonyítási műveletek elsajátítása a minőségi követelmények, és a 

munkavédelmi előírások betartásával.  

A ragasztási műveletek (szélkenés, teljes felületű ragasztás, pontragasztás), gyakorlata 

a minőségi követelmények, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása.  

A kierősítési műveletek gyakorlati kivitelezésének elsajátítása a minőségi 

követelmények, és a munkavédelmi előírások betartásával. 

A szélfestés műveleteinek gyakorlati elsajátítása a minőségi követelmények, a munka-, 

tűz- és környezetvédelmi előírások betartása. 

Az előkészítési műveletek önálló kivitelezése adott modellek műszaki dokumentációja 

alapján.  

Az előkészítés munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásainak betartása. 

  

3.3.3. Gépek, berendezések, szerszámok használata          147 óra 

A szabászat, az előkészítés gépeinek, kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek, 

szerszámainak szakszerű alkalmazása, beállítása, kezelése. 

A kézi szabás szerszámainak, eszközeinek, berendezéseinek szakszerű használata, 

kezelése. 

A kézi szabás szerszámainak, eszközeinek, berendezéseinek összeállítása önállóan egy 

adott modell alkatrészeinek kiszabásához. 

A gépi szabási módszerek gyakorlati alkalmazása (kiütő gépes, terítékes, szegőszalag, 

korszerű automata berendezések) gépek, berendezések, eszközök szakszerű használata, 

a kezelési műveletek begyakorlása. 

Egy meghatározott modell alkatrészeinek gépi szabásához a gépigény összeállítása 

önállóan. 

Az előkészítő műveletek (jelölés, vékonyítás, ragasztás, kierősítés, szélfestés) gépeinek, 

szerszámainak, eszközeinek, kiegészítő berendezéseinek szakszerű alkalmazása, a 

minőségi, a munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások követelmények betartásával.  

Gép-, szerszám-, eszköz-, és kiegészítő berendezések meghatározása önállóan egy adott 

termék előkészítési műveleteihez. 

  . 

3.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanműhely 

 

3.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés   x - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.5. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű   x - 
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kérdésekre 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x - 

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése   x - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x 

Munkaasztal, 

szabászgép, gépi 

szabászkések, kézi 

szabászkés, 

szélvékonyító gép, 

hasító gép 

6.2. Műveletek gyakorlása   x 
Köszörűgép, 

munkaasztal 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés   x - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x - 
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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  

10258-12 azonosító számú 

 

Bőrtárgy készítése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10258-12 azonosító számú, Bőrtárgy készítése megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10258-12 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy készítés  
Bőrtárgy készítés 

gyakorlat 

 B
ő
rt

ár
g
y
 e

lő
k
és

zí
té

s 

B
ő
rt

ár
g
y
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és
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té

se
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d
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FELADATOK 

Kiválasztja a bőrtárgy készítéshez felhasznált alapanyagokat x  x  

Apróárut készít x x x x 

Ékszerpótlókat készít x x x x 

Öltözet-kiegészítőket készít x x x x 

Egyszerű dísztárgyakat készít x x x x 

Tartókat, egyszerű táskákat készít x x x x 

Kiválasztja a szükséges anyagokat és eszközöket x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Bőrtárgyak funkciói x  x  

Bőrtárgyak tervezése, minta készítése  x  x 

Apróáruk készítése x x x x 

Öltözék-kiegészítő, bőr ékszerek készítése x x x x 

Bőrből készült egyszerű dísztárgyak készítése x x x x 

Tartók, tokok, táskák készítése x x x x 

Bőrtárgy készítő gépek, berendezések kezelése x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szabandó anyagok tulajdonságai x  x  

Kézi, gépi szabás módszerei, eszközei, gépei x  x  

Varrási, ragasztási technológiák  x  x 

Díszítési módok  x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Türelmesség x x x x 

Stabil kéztartás   x x 

Térlátás   x x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Közérthetőség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés x x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság  x  x 

Módszeres munkavégzés x x x x 

 

 

4. Bőrtárgy készítés tantárgy                142 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának céljaElméleti ismeretek nyújtása a különböző bőrtárgyak 

összeállítási műveleteinek végrehajtásához. A szabási (szakmai specialitásainak), az 

előkészítési, a díszítési, az összeállítási és a kikészítési módok elméleti fogalmainak, 

technológiáinak elsajátítása.  

A különböző bőrtárgyak típusainak megismerése, szerkezeti, technológiai 

különbségeinek elsajátítása. A termékek elkészítésénél alkalmazott munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások elsajátítása. 

 

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. Bőrtárgy előkészítés                60 óra 

A bőrtárgyak fajtái, funkciói. 

A bőrtárgyak tervezése, mintaszerkesztése. 

A különböző bőrtárgyak szerkezete, anyagai, kellékei. 

A bőrtárgyak alkatrészeinek szabási módszerei, minőségi követelményei.  

Kézi szabás módszerei, eszközei, szerszámai, követelményei. 

Gépi szabás módszerei, gépei, eszközei, szerszámai, követelményei. 

A bőrtárgyak előkészítési műveletei., 

Vékonyítási módok, alkalmazásuk, eszközeik, szerszámaik, gépeik, követelményeik. 

Jelölések alkalmazása, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei. 

Ragasztások-, ragasztóanyagok fajtái, kivitelezése, eszközei, szerszámai, gépei, 

követelményei. 

Széleldolgozások fajtái, alkalmazásuk.  

Csiszolások, szélfestések, műveletei, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei.  



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

  

Behajtások fajtái, műveletei, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei. 

Szegések fajtái, műveletei, eszközei, szerszámai, gépei, minőségi követelményei. 

Szélezés, eszközei, szerszámai, gépei, minőségi követelményei. 

A bőrtárgyak szabásánál, előkészítésénél alkalmazott munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

  

4.3.2. Bőrtárgy készítése, díszítése               82 óra 

A bőrtárgyak díszítési módjai, alkalmazásuk. 

Lyukasztások, perforációk alkalmazása, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei 

Fűzések fajtái, alkalmazása, anyagai, követelményei.  

Fonások fajtái, alkalmazása, műveletei, anyagai, követelményei. 

A rátétes díszítések lehetőségei, kivitelezése, követelményei. 

A domborítások alkalmazása, anyagai, követelményei.  

A szélfestés alkalmazása, anyagai eszközei, szerszámai, gépei, követelményei.   

A szélégetés alkalmazása, eszközei, szerszámai, gépei, követelményei,  

A szegéses díszítések alkalmazása, anyagai, gépei, követelményei. 

Egyéb – festések, hímzések, gyöngyök, kellékek stb. - díszítési módok alkalmazása, 

kivitelezése, követelményei 

A funkciónak megfelelő díszítések alkalmazásának ismerete. 

 A különböző díszítések műveletei, technológiai megoldásai, követelményei. 

A bőrtárgyak díszítésénél használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

A különböző bőrtárgyak (apróáruk, tartók, tokok, táskák, dísztárgyak, ékszerek, öltözék 

kiegészítők stb.) összeszerelési módjai, követelményei. 

Bőrtárgyak készítésének technológiai folyamata, követelményei. 

A bőrtárgyak kikészítési technológiái, műveletei, követelményei. 

Különböző apróáruk – pénztárcák, levéltárcák – készítésének ismerete. 

Öltözék-kiegészítők – övek, szíjak – készítésének ismerete. 

Bőr ékszerek – karkötők, nyakláncok, medálok – készítésének ismerete. 

Bőrből készült egyszerű dísztárgyak – dobozok, mappák – készítésének ismerete. 

Tartók, tokok, táskák készítésének ismerete. 

A bőrtárgyak gyártásánál használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

ismerete. 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismerete. 

   

4.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 
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4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. kooperatív tanulás  x  - 

1.7. szimuláció   x - 

1.8. házi feladat   x - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
é
n

i 

C
so

p
o

r
t-

 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

4.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Bőrtárgy készítés gyakorlat tantárgy              532 óra 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

Különböző bőrtárgyak tervezési -, szabási-, előkészítési-, díszítési, összeállítási-, és 

kikészítési, műveleteinek gyakorlati elsajátítása.  

Bőrtárgyak elkészítése műszaki dokumentáció alapján. 

A bőrtárgyak elkészítésénél alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

szakszerű használata, beállítása. 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások alkalmazása. 

 

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. Bőrtárgy előkészítés              244 óra 
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A bőrtárgyak tervezési, mintaszerkesztési feladatainak gyakorlati elsajátítása, 

követelményei.  

A bőrtárgyak alkatrész-szabási módszereinek gyakorlata, minőségi, gazdaságossági 

követelményei.  

A kézi szabás elsajátítása, eszközei, szerszámai, minőségi követelményei.  

A gépi szabás módszereinek gyakorlata, gépei, eszközei, szerszámai, követelményei.  

Szabászgépek beállítása, kezelése. 

Különböző bőrtárgyak szabása műszaki dokumentáció szerint.  

A bőrtárgyak előkészítési műveleteinek gyakorlata.  

Vékonyítási módok gyakorlása, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése, 

követelményeik.  

Jelölések alkalmazása, követelményei, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése.  

Ragasztások gyakorlati kivitelezése, követelményei, anyagainak megismerése, 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kezelése.  

Széleldolgozások elsajátítása, gyakorlati alkalmazásuk.  

Csiszolások, szélfestések, műveleteinek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, 

szerszámainak, gépeinek kezelése.  

Behajtási műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

Szegési műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

A szélezés gyakorlata, minőségi követelményei eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése. 

A bőrtárgyak szabásánál, előkészítésénél alkalmazott munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások betartása. 

  

5.3.2. Bőrtárgy készítés, díszítés             288 óra 

A bőrtárgyak díszítési módjainak gyakorlata. 

Lyukasztások, perforációk gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, követelményei 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek használata.  

Különböző fűzések, fonások gyakorlása, alkalmazása, anyagainak kiválasztása, 

minőségi követelményei, szerszámainak használata.  

A rátétes díszítések, domborítások gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, anyagainak 

kiválasztása, minőségi követelményei. 

A szélfestés, szélégetés gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, minőségi követelményei, 

anyagainak, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kiválasztása.  

A szegések gyakorlati alkalmazása, anyagai, minőségi követelményei, gépeinek 
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használata.  

Egyéb – festések, hímzések, gyöngyök, kellékek stb. - díszítési módok gyakorlati 

műveletei, kivitelezésük, minőségi követelményei.  

A funkciónak megfelelő díszítések kiválasztása, gyakorlati alkalmazása. 

Különböző bőrtárgyak díszítési műveleteinek gyakorlása, technológiai kivitelezése, 

követelményei. 

A bőrtárgyak díszítésénél használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásainak betartása. 

A különböző bőrtárgyak összeszerelési módjainak gyakorlása, minőségi követelményei, 

Bőrtárgyak készítésének technológiai folyamata, műszaki dokumentációk értelmezése, 

készítése. 

Különböző apróáruk – pénztárcák, levéltárcák stb. – elkészítése, technológiai változatok 

elsajátítása. 

Öltözék-kiegészítők – övek, szíjak stb. - elkészítése.  

Bőr ékszerek – karkötők, nyakláncok, medálok stb. – gyakorlati kivitelezése. 

Bőrből készült egyszerű dísztárgyak – dobozok, mappák stb. – elkészítése. 

Különböző tartók, tokok, táskák elkészítése, technológiai változatok elsajátítása. 

A különböző anyagból készített bőrtárgyak kikészítési technológiáinak gyakorlása, 

minőségi követelményei, 

A bőrtárgyak gyártásánál használatos gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

kezelése, beállítása. 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása a bőrtárgyak készítése során. 

   

5.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanműhely vagy kisüzemi termelőhely 

 

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 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés   x - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt 

Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

  

1.6. szimuláció   x - 

1.7. házi feladat   x - 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g
y
é
n

i 

C
so

p
o
r
t-

 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
e
r
e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése   x - 

2.2. Leírás készítése   x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x - 

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése   x - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 
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4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x  

6.2. Műveletek gyakorlása   x  

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x - 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés   x - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  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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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 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 

 

10256-12 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 

 

Szabás, előkészítés gyakorlat 

Különböző anyagok szabása 

 

10258-12 

Bőrtárgy készítése 

 

Bőrtárgy készítés gyakorlat 

Bőrtárgy előkészítés 

Bőrtárgy készítés, díszítés 

 

10256-12 Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek 

A 9. évfolyamot követően 

Szabás, előkészítés gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Különböző anyagok szabása  

A természetes bőranyagok kézi szabásának elsajátítása, a gazdaságossági és a minőségi 

követelmények betartása.  

A természetes bőranyagok gépi szabási műveleteinek elsajátítása, a gazdaságossági és a 

minőségi követelmények betartásával.  

A szabászat gépeinek, kiegészítő berendezéseknek, eszközeinek, szerszámainak 

szakszerű alkalmazása, beállítása, kezelése.  

Alkatrészek szabásrendszereinek alkalmazása, gazdaságos elhelyezés, 

hulladékgazdálkodás.  
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10258-12 Bőrtárgy készítése 

 

Bőrtárgy készítés gyakorlattantárgy 

A 9. évfolyamot követően 

Témakörök 

 

Bőrtárgy előkészítés 

A bőrtárgyak tervezési, mintaszerkesztési feladatainak gyakorlati elsajátítása, 

követelményei.  

Különböző bőrtárgyak szabása műszaki dokumentáció szerint.  

A bőrtárgyak előkészítési műveleteinek gyakorlata. 

Vékonyítási módok gyakorlása, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése, 

követelményeik.  

Jelölések alkalmazása, követelményei, eszközeik, szerszámaik, gépeik, kezelése. 

Ragasztások gyakorlati kivitelezése, követelményei, anyagainak megismerése, 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kezelése.  

Széleldolgozások elsajátítása, gyakorlati alkalmazásuk.  

Szegési műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

Behajtási műveletek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek 

alkalmazása, kezelése.  

Csiszolások, szélfestések, műveleteinek gyakorlata, követelményei, eszközeinek, 

szerszámainak, gépeinek kezelése.  

. 

. 

Bőrtárgy készítés, díszítés 

Lyukasztások, perforációk gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, követelményei 

eszközeinek, szerszámainak, gépeinek használata.  

A szélfestés, szélégetés gyakorlati kivitelezése, alkalmazása, minőségi követelményei, 

anyagainak, eszközeinek, szerszámainak, gépeinek kiválasztása. 

Egyéb – festések, hímzések, gyöngyök, kellékek stb. - díszítési módok gyakorlati 

műveletei, kivitelezésük, minőségi követelményei.  
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5.16. 

SPECIÁLIS KERETTANTERV 

a(z) 

34 622 01 

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

HALLÁSSÉRÜLTEK (SH) SZÁMÁRA 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A speciális kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– 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 34 622 01 számú, Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 
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A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 

Szakképesítés megnevezése: Dísznövénykertész 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

III. 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 mezőgazdasági 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 

105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

XLIII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

A hallássérült tanulók 

 

11. A hallássérülés fogalma 

 

A hallássérülés a különböző mértékű és jellegű halláscsökkenés gyűjtőfogalmaként 

használatos. A hallószerv organikus illetve funkcionális elváltozását jelenti, mely állapot 

valamely betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség következménye. 

A hallássérülés fogalma két fő részre, a nagyothallásra és a siketségre, illetve a köztük húzódó 

átmeneti sávra, a hallásmaradványos állapotra osztható.  

Az emberi fül meghatározott magasságú és hangerejű levegőrezgéseket képes hangként 

felfogni. Az ún. hallásküszöb azoknak a hangoknak az érzékelését jelenti, amelyeket még éppen 

meghallunk. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik. Ennek regisztrálása 

audiogrammal történik. Két szempontból jellemezhető a hallás: a még éppen meghallott 

hangerő és a meghallott hangmagasság vonatkozásában.  

 

Ép hallású az, akinek hallási ingerküszöbe megfelel a teljesen ép hallású fiatal (átlag 18-20 

éves) egyének ingerküszöbe 0 dB-lel jelzett átlagértékeinek. Ez a hallás kiterjed a hallható 

hangok teljes tartományára, vagyis a 20 és a 20 000 frekvenciájú hangok területére. Műszeres 

hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, audiométerrel. A vizsgálat során megkeresik 

minden frekvencián (125Hz-8000Hz) azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet éppen 

meghall a páciens. A hallásvizsgálat eredményét az audiogramon rögzítik.  

A 0 dB-től - pozitív számok felé - eltérő legkisebb értéket orvosi szempontból már 

halláscsökkenésként értékelik. Ha az ember hallószerve valamilyen betegség, kórfolyamat 

következtében annyira károsodik, hogy korlátozottan lesz képes a hangingerek felvételére, 

hallási fogyatékosság alakul ki.  

Míg a hallássérülés orvosi értelemben egy tág fogalom, szűkebb terjedelmű gyógypedagógiai-

pedagógiai fogalomként értelmezve egy olyan hallási rendellenesség, ahol a sérülés időpontja, 
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mértéke, minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása, zavartalan fejlődése 

vagy folytatása lehetetlen, és a sérült egyén gyógypedagógiai (re)habilitációra szorul.  

A fentiek értelmében tehát eltér egymástól a hallássérülések orvosi és pedagógiai 

kategorizálása. Az orvosi jellegű csoportosítás esetén csupán a mennyiségi szempontok 

elsődleges figyelembevételével sorolja csoportba a hallássérülteket.   

 

2.  A hallássérültek csoportosítása 

 

2.1.  A hallásveszteség foka, mértéke, típusa szerinti felosztás: 

 Nagyothallók, akiknek a hallásvesztesége 20-90 dB a beszédfrekvenciában. 

 Siketség határán lévő nagyothallók, akiknek 90-110 dB a hallásvesztesége a 

beszédfrekvenciákon. 

 Siketek, akiknél 110 dB a hallásveszteség a beszédfrekvenciákon  

A korai életkorban megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a személyi 

adottságok függvénye (értelem, beszéd, tanulékonyság, stb.), hogy a gyermekre, fiatalra a 

nagyothalló vagy a siket típusú fejlődésmenet jellemző. 

 

2.2.  A hallásveszteség fellépésének időpontja szempontjából történő felosztás 

 Prelinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 Posztlinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása utáni időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 

2.3.  A csoportosítás történhet a hallásküszöb, a beszéd-, nyelv megértés nehézségei és 

speciális fejlesztési szükségletek szerint: 

- Enyhe fokú nagyothallás (30-45 dB a hallásküszöb) 

- Közepes fokú nagyothallás (46-65 dB a hallásküszöb) 

- Súlyos fokú nagyothallás (66-90 dB a hallásküszöb) 

- Átmenet a nagyothallás és a siketség között (91-110 dB a hallásküszöb) 

- Siketség (110 dB felett) 

19. A hallássérülés okai 

A hallási fogyatékosság okai lehetnek örökletesek és szerzettek. 

A halláscsökkenés rendkívül összetett kórkép, a nagyothallás és siketség okai igen sokrétűek. 

Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatóak: 

3.1. Örökletes vagy genetikai hallási fogyatékosság 
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Az örökletes hallássérülés, mint minden genetikus ártalom domináns és recesszív jellegű lehet. 

Általában kétoldali. Az örökletes eredetű hallásveszteségek lehetnek idegi, vezetéses vagy 

kevert típusúak, gyakran fordulnak elő közöttük progresszívek. Löwe (1992.) szerint az 

örökletes esetek egyharmadánál progrediáló halláskárosodásról van szó. 

 

3.2.Szerzett hallási fogyatékosság 

A szerzett hallási fogyatékosság esetében, az ártalmak három csoportját különböztetjük 

meg:  

 Prenatális - A prenatális sérülések vagy más néven intrauterin, méhen belüli károsodások, 

az intrauterin fejlődés során alakulnak ki, és kb. 20%-át alkotja a hallási fogyatékosságnak. A 

méhen belüli életben a magzatot igen sok károsodás érheti, például: a túlzott alkoholfogyasztás, 

a mértéktelen dohányzás és számos fertőző betegség ártalmai, gyógyszerártalmak. 

 Natális vagy perinatális- a szülés körüli időszakban, illetve a szülés alatt meghatározott 

kórokok, kóros állapotok okozhatnak károsodásokat a hallószerv területén. A koraszülött 

gyerekek között is gyakori a hallási, illetve halmozott fogyatékosság. Ennek oka az érfalak 

gyengesége és az ennek következményeként előforduló agyvérzés, vagy minimális 

oxigénhiányos állapot. 

 Posztnatális - a születés után sokféle kórok (mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai) vezethet 

halláskárosodáshoz, sokszor egymással kölcsönhatásban. A szülés utáni első években 

elszenvedett fertőző betegségek közül az agyvelő- és agyhártyagyulladás rendszerint 

súlyosabb, halmozott fogyatékossággal is járhat. A leggyakoribb betegség a középfülgyulladás. 

Bár az utóbbi években csökkenőben van a skarlát, diftéria, vörheny, kanyaró és más fertőző 

betegségek előfordulása, mégis számolni kell ennek veszélyével, mely hallóideg, középfül vagy 

belsőfül eredetű hallássérülést okozhat. 

Az utóbbi évtizedekben az antibiotikumok széleskörű elterjedésével nőtt a hallássérült 

gyermekek száma. Főleg a súlyos, gyulladásos betegségekre felírt erős antibiotikumok 

okozhatnak hallóideg károsodást. 

Mechanikai traumák, a hallószervre vagy a koponyára ható különböző erőbehatások a 

hallószerv sérüléséhez, halláscsökkenéshez vezethetnek. Ezek a sérülések különböző ütések, 

baleset, roncsolások következtében létrejött traumák, pl. a koponyát érő traumák a belső fül 

sérülését is okozhatják. 

Kémiai anyagoknak, bizonyos vegyszereknek, gyógyszereknek a belső fülre gyakorolt, 

többnyire hosszabb ideig tartó mérgező, károsító hatásuk van.  

 

A hallássérülésnek tehát többféle oka lehet. Származhat a külső, a közép- és a belsőfül 

zavarából. 

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem 

vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé. Ezt vezetéses hallászavarnak nevezzük. A 

„mechanikus” hangátvitel zavara. A hallómező eltolódik, halkabban, de torzításmentesen hall 

az egyén. Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses hallászavarban szenvedők jól hallják 

a beszédet. A vezetéses hallássérülés igen nagy százalékban átmeneti jellegű, amit orvosi 

beavatkozással meg lehet szüntetni, vagy akár spontán gyógyul (így van ez például egy erősebb 

megfázás, vagy például a repülőn tapasztalható fülbedugulás esetében). Kisebb számban 

veleszületett – sokszor anatómiai elváltozás okozza a károsodást –, ilyen esetben szükséges 

lehet hallásjavító eszköz használata. Ha a belsőfülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, vagy 
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az agyhoz vezető idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi eredetű. A 

hallásveszteség ebben az esetben mennyiségi és minőségi jellegű. A hangbenyomások 

halkabbak, torzabbak. E hallássérülések kb. 95%-ánál a csiga (cochlea) megbetegedése okozza 

a hallásproblémát (cochleáris hallássérülés). A fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben a 

hallóideg megbetegedése a hallászavar oka.  

Az idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja 

kellő mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt hangerő-torzításokat eredményez, ami még 

nehezebbé teszi a beszédértést, így számukra a hallókészülék viselése elengedhetetlen. 

Súlyosabb sérüléseknél azonban nem lehet hallókészülékkel sem elérni a beszédhalláshoz 

szükséges hallásszintet. Ilyen esetekben műtéti eljárással javítják a beszédhallást. 

 

20. A hallássérülés következményei 

A hallássérülés a legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását érinti. 

 

4.1.A hallás jelentősége 

 

- a hallás minden irányból közvetít (a hallás révén a személy az őt körülvevő teljes térrel 

kapcsolatban áll) 

- a hallás távolabbi eseményekről is közvetít (amit már a szemünkkel nem vagyunk képesek 

érzékelni, a fülünkkel még halljuk) 

- a hallás permanens ingerközvetítő (akaratlagosan nem kapcsolható ki) 

- az akusztikus benyomások, illetve a beszéd irányítják a vizuális észlelést („Nézd mi van ott!”) 

- az akusztikus ingerek érdeklődést kíváncsiságot váltanak ki 

- az akusztikus benyomás előkészít a bekövetkező eseményre (hallom, hogy csengetnek) 

- a hallás útján kialakult belső beszédnek magatartás szabályozó szerepe van 

- a hallás hangulatokat közvetít 

- a hallás alapján kialakuló beszéd a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás legfőbb eszköze. 

 

A felsoroltak alapján láthatjuk, hogy a halláscsökkenés esetén milyen negatívumok érhetik a 

gyermeket. 

Többek között: 

- A  valóság mozaikszerű, szaggatott információkból áll össze, mert sokszor hiányoznak a 

lényegi összefüggések. Sokszor értelmetlen, kaotikus információkat kell elfogadnia a 

tanulónak. Ebből kifolyólag már nem keresi az összefüggéseket, okokat, egyszerűen elfogadja 

az inkoherens tényeket. 

- Hiányozhatnak a távolabbról érkező, figyelmet irányító információk. Ettől a világ 

unalmasabb, egysíkúbb lesz. Sokszor a lényeges információt nem kapja meg a tanuló, mivel a 
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vizuális információk közötti értékrend másként alakul, mint halló társaiknál.  

- A figyelem önkényesen vándorol 

- A személyiség merevebbé válhat, nehezen vált egyik helyzetről a másikra, megszokott 

sémákat alkalmaz, sokszor inadekvát módon. 

- A személyiség kevésbé finoman differenciált, az érzelmi világ szegényesebb, fejletlenebb, az 

empátiás készség fejletlen. 

- A magatartást a vizuális benyomások irányítják, és csak kis mértékben befolyásolják a 

társadalmi konvenciók 

- Jellemző lehet a kapcsolatok beszűkülése. Ebből adódhat információhiány.  

- Gyakori mások szándékának félreértelmezése. 

- Téves ítélkezés 

- Agresszió 

- Önértékelési problémák. 

 

4.2. Beszédkommunikáció, a nyelv elsajátításának zavara 

 

4.2.1. Kiejtés 

Elsősorban azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, amelyeket a gyermek, 

fiatal nem jól hall. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érint a hibás 

ejtés és annál inkább kihat a beszédhangra is. Mivel a súlyos fokban hallássérült 

gyermeknél, fiatalnál nincs vagy gyenge a visszajelzés a hibás képzésről, nem is képes 

eredményesen kijavítani az artikulációs hibákat külső segítség (szurdopedagógus) nélkül. 

Leggyakrabban a sziszegők és a gy, ty, c, cs hangok a hibásan képzettek, de a 

magánhangzókban is előfordulhatnak cserék. A kiejtési hibák mellett a beszéd minőségét 

rontja a beszédprozódiai elemek hibája vagy hiánya. Jellemzője a monoton, kevésbé 

dallamos, hibásan hangsúlyozott, ritmustalan, lassú tempójú beszéd. Az artikulációs és a 

szupraszegmentális hibák hallókészülék alkalmazásával, valamint az egyéni 

szükségletekhez igazodó hallás-, beszédnevelési eljárásokkal eredményesen javíthatók. 

A súlyos hallássérültek beszédének jellemző vonásai lehetnek  

- Elmosódott, hasonló hangzású magánhangzók 

- Lelassult beszédtempó 

- Bizonytalan izomfeszültséggel képzett szavak 

- Gyakran hibás vagy hiányzó sziszegő hangok 

- Helytelen levegővétel 

- Gyakori orrhangzósság 

- Feszített hangszalagréssel képzett hangok (fejhang) 

- Gyakori hangcserék a hasonló képzésű, a hasonló területeken képzett, hasonló hangzású 

és hasonló vizuális képet nyújtó hangok között 

- Ritmustalan, hangsúlytalan, dinamikátlan beszédtempó 

- Darabos, zavart ritmus 
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A hibás ejtés gyakran vezet helyesírási hibákhoz. A gyermek, fiatal úgy írja le a szavakat, 

ahogyan ejti őket, vagyis gyakran hibásan. Ez a hiba az írás és az olvasás egyidejű 

alkalmazásával jól javítható, és a kiejtésre is pozitívan hat. 

 

4.2.2. A szókincs jellegzetességei hallássérülteknél 

Minél nagyobb a halláskárosodás mértéke, annál szűkebb mind az aktív, mind a passzív 

szókincs. A szókincset sok olvasással, társalgással bővíthetjük. A nyelvi és beszédfejlesztő 

munka minden iskolai foglalkozásnak kiemelt feladata, a társalgáshoz, manipulációhoz, 

beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztéssel, a szavak jelentésének állandó tisztázásával.  

A szókincs hiányosságai vezetnek a beszédértés zavaraihoz és az alacsonyabb olvasási 

szinthez. A szókincsbeli elmaradás minőségileg különbözhet a pedagógusok által tapasztalt 

korlátozott nyelvi kóddal beszélő gyermek, fiatal szókincsbeli hiányosságaitól. Mivel a 

hallássérült gyermek, fiatal beszédelsajátítása mesterséges tanulási folyamat eredménye, 

szókincséből egyszerű, hétköznapi fogalmak is hiányozhatnak, ugyanakkor magasabb 

szintű kifejezéseket ismerhetnek. A hallássérült gyermek, fiatal nehézségei elsősorban a 

szövegértés vonalán és kevésbé az olvasástechnika területén jelentkeznek. Az 

olvasástechnikai problémák általában a kezdeti szakaszt jellemzik, míg a szövegértési 

problémák gyakran fennmaradnak az iskoláztatás évei alatt. Ennek oka az, hogy habár a 

hallássérült gyermek, fiatal egyre több szót és kifejezést ismer meg, a szövegek nyelvi 

szintje folyamatosan emelkedik. A szövegértési problémákat a szűkebb szókincs, a 

szinonimák ismeretének hiánya, illetve a mondatok helytelen tagolása okozhatja. 

Minél többet társalog a gyermek, fiatal, minél többet olvas, annál erősebb ütemben fog 

gyarapodni a szókincse. 

Fontos szempont a hallássérültekkel való kommunikáció tekintetében, hogy mindig meg 

kell győződni róla, hogy a gyermek, fiatal, illetve a fiatal felnőtt hallássérült megértette-e 

azt, amit közölni szerettünk volna vele.  

Célszerű a rövid, pontos, egyszerű fogalmakkal megfogalmazott instrukciók adása, néhány 

kérdéssel a megértés ellenőrzése. 

 

4.2.3.  A beszéd grammatikájának jellemzői hallássérülteknél 
A súlyos fokban halláskárosodott gyermekek, fiatalok beszédében gyakoriak a grammatikai 

hibák. Mivel a toldalékok általában hangsúlytalan és gyakran szóvégi helyzetben fordulnak 

elő, gyakori az elhagyásuk, felcserélésük. A grammatikai hibák száma elsősorban a 

szituációkhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított társalgásokkal és 

rendszeres olvasással csökkenthető. 

 

4.3.  A beszédértés jellemzői hallássérülteknél 

A nyelvi nehézségek nemcsak az aktív nyelvhasználatot, hanem a beszédértés területét is 

érinthetik. A hallássérült gyermekek, fiatalok a halláson kívül a szájról olvasást is 

felhasználják a beszédértés segítésére, ennek mértéke gyermekenként, fiatalonként változó.  

A szájról olvasás megkönnyítése azáltal lehetséges, ha a pedagógus minden fontosabb 

közlésnél a hallássérült gyermek, fiatal felé fordul. További segítséget jelent a természetes 

artikuláció, a normális beszédtempó. Téves hiedelem, hogy a hallássérült gyermek, fiatal 

könnyebben érti a beszédet, ha az nagyon tagolt, lassú, az artikuláció eltúlzott. Előnyös a 

szájról olvasás szempontjából az is, ha a pedagógus nem járkál beszéd közben. A szájról 

olvasást nehezítheti a pedagógus arcába hulló haj (férfiaknál bajusz és szakáll), a 

fényviszonyok, valamint az, ha a beszélő a száját véletlenül eltakarja. 
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Előnyös, ha egyszerre csak egy ember beszél a hallássérülttel, természetes, jól 

hangsúlyozott, érthető beszédtempóban. Ha többen beszélgetnek, ne vágjanak egymás 

szavába, közlési szándékukat jelezzék.  

Fontos leszögeznünk, hogy a hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a 

beszédfunkciókra terjednek ki, és nem érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket. 

Amennyiben a hallásveszteség következményeit csökkentjük, akkor a hallásneveléssel, a 

hallókészülék alkalmazásával az elsődleges sérülést, a halláskárosodást, a hallásveszteség 

mértékét is csökkentjük. 

A hallássérültekkel való eljárások a személyiség egészének fejlesztésére irányulnak, ezen 

belül a nyelv, a beszéd fejlesztése eszköz és cél is egyben. A következő területek kapnak 

hangsúlyos szerepet: 

- szókincs  

- grammatika 

- szintaxis 

- kiejtés 

- beszédhallás. 

A nyelvfejlesztés megvalósulásának formái: 

- társalgások (cselekvéshez kötve vagy anélkül) 

- olvasmányok 

- írásbeli munkák. 

 

5.  A hallássérült gyermek, fiatal együttnevelése halló társaikkal 

 

5.1.  A szegregáció a sérültek és nem sérültek egymástól elkülönített oktatását jelenti. A 

szegregált, speciális iskolai oktatás igyekszik ideális feltételeket biztosítani (kis 

osztálylétszám, szakemberek megléte). Számos indoka lehet annak, hogy a gyermek, fiatal, 

speciális iskolában, szegregált szervezési formában tanul. 

 

5.2.  A másik forma az integráció (fogadás). Hazánkban legelterjedtebb az egyéni teljes 

integráció. A hallássérült gyermek, fiatal, a tanítás teljes idejét a többségi (halló) osztályban 

tölti. 

A sikeres integrációnak számos objektív feltétele van: a korai felismerés, a hallókészülékkel 

való ellátás, a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása. Korai hallás - és beszédfejlesztés, a támogató család, a tanterem 

kedvező akusztikai jellemzői, az adó-vevő készülék, indukciós hurok használata, az 

integrációt segítő gyógypedagógus közreműködése, igény esetén pedagógiai asszisztens és 

jelnyelvi tolmács segítsége. 

A hallássérült tanulókkal foglalkozó többségi pedagógusnak sokrétű feladatot kell 
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megoldania egyidejűleg. Ismernie kell a sérülés sajátosságait, a habilitációs/rehabilitációs 

lehetőségeket. Tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermek, fiatal milyen egyéni 

képességekkel rendelkezik, mennyi információt képes megérteni a hallása révén, mekkora 

mértékben támaszkodik a szájról olvasási képre. Továbbá szükséges, hogy a pedagógus 

körülbelül tisztában legyen azzal, hogy a tanuló mekkora passzív szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy a további elsajátítandó tananyagot, milyen alapokra tudja építeni. Fontos, 

tudnia, hogy a diák szövegértése milyen szinten van, hiszen így tudja segíteni őt egy-egy 

főfogalom kiemelésével, szómagyarázatokkal a szövegértés területén.  

Mindezekhez nélkülözhetetlen az egyes nevelési helyzetekben az egyéni különbségek 

figyelembevétele és pedagógiai kezelése. Az egyéni különbségek a hallássérülés 

minőségétől, mértékétől és a tanuló mentális és személyi adottságától függ.  

a. Inklúzió mint optimalizált, kibõvített integráció is jelen van a mai oktatási 

rendszerünkben. Az inklúzió a többségi iskola folyamatos, rendszerszerû átalakulását 

jelenti. Ebbe a folyamatba az összes tanulót bevonják. A gyermek áll a középpontban. 

Nem zavaró elemként, hanem új kiindulópontként és egyúttal célként. Individuális 

gondoskodás jár valamennyi tanulónak, legyen bármiben akadályozott vagy nem. 

Ebben az értelmezésben az inkluzív pedagógia több mint gyógypedagógia, és több, mint 

az eddigi integrációs pedagógia.  Az integrált, inkluzív oktatásban kiemelt szerepet kap 

a differenciált oktatás. 

 

A hallássérült diákok számára fontos motiváló tényező, ha a halló társaik elfogadják őket, 

így a képzésben is sikeresebbé válnak. 

Számolnunk kell szubjektív feltételekkel is az integráció tekintetében: az intellektuális 

képességek, a pozitív személyiségjegyek, az érthető beszéd, a jó beszédmegértési szint, 

nyelvi tanulékonyság, szorgalom, terhelhetőség, családi háttér. 

 

6.  A hallássérültek által használt technikai eszközök és hallásjavító műtétek 

 

6.1.  A hallókészülék 

 

Ma már nem létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy teljesen korrigálni. 

Ez történhet hallókészülékkel - olyan súlyos esetekben pedig, amikor a hallókészülék nem 

biztosít megfelelő erősítést -, műtéti eljárással biztosítható a hallás élménye. A modern 

hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr hangerősítő készülék. A 

levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon felfogja, és elektromos 

rezgésekké alakítja, felerősíti, majd visszaalakítja hanghullámokká. A hallókészülékkel 

történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához 
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legmegfelelőbb erősítést - azaz, hogy a hallókészülékkel erősített fülön mért eredmények 

illeszkedjenek az optimális beszédmezőbe. A hallás javítására kifejlesztett készülékek 

szinte minden igényt ki tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül 

mögé helyezhető változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig 

hozzáférhetőek. A hallókészülék felerősített hangját a fül mögé helyezhető készülékek 

esetében a fülbe egyéni lenyomat alapján elkészített fülilleszték juttatja be. A hallókészülék 

a gyermek, fiatal egyéni igényeihez, hallásállapotához igazodik. Felírását, ellenőrzését 

szakember végzi. A hallókészülékek egész napos viselésre készültek. 

A hallássérülteket oktató pedagógusnak fontos tudnia, hogy a hallókészülék 

elengedhetetlen eszköze a gyermek hatékony ismeretanyag elsajátításának. 

Kisgyermekeknél a hallókészüléke ellenőrzését, az elemek megfelelő töltöttségét a 

pedagógus ellenőrzi. Idősebb diákok képesek önmaguk elvégezni mindezt, de a biztonság 

kedvéért az őket oktató pedagógus feladata a szúrópróba szerű ellenőrzés, hogy a  

készülékek megfelelő állapotban vannak-e.   

A hallássérült diákokat integráltan oktató pedagógus jó ha tisztában van azzal, hogy a 

rosszul beállított segédeszköz fejfájáshoz és egyéb fizikai tünetekhez vezethet, illetve 

átmeneti magatartás problémákat eredményezhet. A készülék beállítását szakemberek 

végzik nem a pedagógus kompetenciája. 

Fontos szerepe a tanárnak abban van, hogy motiválja a tanulókat arra, hogy mindig viseljék 

a segédeszközt, hiszen hallásuk csak azzal optimális. 

 

6.2.  Az adó-vevő készülék jól segíti a hallássérült tanuló oktatását azáltal, hogy csak a 

hasznos jeleket erősíti fel, a háttérzajokat nem. Előnye, hogy a távolabbról jövő beszédet is 

erősíti. Egy adó és egy vevő részből áll, az adó részhez mikrofon csatlakozik, melyet 

általában a beszélő visel. 

 

6.3.1.  A Cohleáris implantátum „A cochleáris implantáció (CI) egy hallásjavító műtéti 

eljárás. Ennek során a csiga (cochlea) szőrsejtjeinek működését pótolják egy beültetett 

elektródával. A műtét előtt a gyermek alapos orvosi, gyógypedagógiai vizsgálaton esik át, 

ezek ismeretében döntenek a szülők a szakemberek támogató véleménye mellett a 

műtétről.” (dr. Perlusz Andrea) 

A cochleáris implantátum több elemből áll. Ezek egy részét a hallássérültek koponyájába 

operálják - közvetlenül a fejbőr alá ill. a belső fülbe vezetik -, más részeit pedig kívül, a 

testükön viselik. A külső elem részei: a hangokat felfogó mikrofon, a beszédprocesszor, 

valamint az adókészülék, ami a jeleket a beültetett belső elem felé továbbítja. Az adó és a 

vevő rész a fejbőrön keresztül mágnes segítségével kapcsolódnak. 

A cochleáris implantátum beépítésének legfontosabb feltétele, hogy a hallóideg - azaz a 
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belső fültől az agykéreg felé vezető pálya - ép legyen. Amennyiben a műtét megtörténik 1 

hónappal később helyezik fel a készülék külső egységét. 

A cochlearis implantátumon kívül létezik még középfül implantátum és csontvezetéses 

implantátum is. 

A csontvezetéses implantátum a hangokat a csont segítségével a belső fülbe továbbítja 

egyenesen ezzel áthidalva a külső és középfület. Három részből áll titánimplantátum, 

beszédprocesszor, illesztési felület. Legjobb eredmény a vezetéses, illetve kevert típusú 

halláscsökkenésnél, vagy egyoldali idegi hallássérülésnél érhető el. 

Középfül implantátum enyhe, közepesen súlyos és súlyos idegi típusú halláskárosodás, 

illetve kevert halláskárosodás esetében jelenthet megoldást. 

 

6.3.2. Egyéb műtéti eljárások 

 

- timpanoplasztika 

A dobhártya és hallócsontok középfülgyulladás következtében fellépő károsodását 

rekonstruálják műtéti eljárások során. 

 

- stapedotomia 

A kengyelt érintő csontosodási folyamat következtében kialakuló helyzet. Mesterséges 

anyagok felhasználásával  protéziseket, pisztonokat ültetnek be. Ezzel lehetővé téve, hogy 

a rezgések újra eljussanak a belső fülbe. 

 

6.4.   Indukciós hurok 

 

A hallókészüléket viselő tanulók számára komoly és mindennapos problémát jelent a 

hallókészülékük mikrofonján át beérkező hangok értelmezése és megértése. Külső zajok 

jelenlétében, visszhangos környezetben, vagy amikor távoli és esetenként torzult hangokat 

kellene a hallókészülék mikrofonján keresztül értelmezni, a megoldást az indukciós hurok 

jelenti. 

Az indukciós hurok a komplex akadálymentesítésben használatos elektronikus eszköz. A 

helyes megnevezése hangfrekvenciás hurokerősítő-rendszer. Az indukciós hurkokat azzal 

a céllal fejlesztették ki, hogy a hallásukban sérült emberek számára hanginformációkat 

tegyenek érthetőbbé lehetővé téve számukra azok problémamentes befogadását és 

megértését.  

 

7.  A hallássérültek oktatásában használt kommunikációs módszerek lehetséges 

csatornái: 
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- Vokális (hangi) - auditív csatorna: a hallásmaradvány aktivizálásának időpontja 

meghatározó, erre a lehetőségre épít a hallásnevelés. Ennek a csatornának a 

felhasználásával történik a hangos beszédben történő kifejezés és a beszéd 

megértésének kialakítása. Az enyhén hallássérült tanulók oktatásánál az auditív út 

érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nagyothallók esetében a beszédre épül a tanítás, 

kiegészítve szurdopedagógiai fejlesztéssel. 

- Az artikulációs-vizuális csatorna: vagyis a szájról olvasás és az azt kiegészítő hallás, 

illetve olvasás. Súlyosabb veszteségek esetén a szájról olvasás domináns információ 

felvételt biztosít, és a hallási benyomások töltik be a kiegészítő szerepet. 

- Manuális-vizuális kommunikációs csatorna, mely az ujj-abc, fonomimikai jeleket, 

illetve a jelnyelv használatát jelenti. Az ujj-abc jelei valamennyi beszédhangot 

megjelenítik egy-egy kézjellel. A jelnyelv szónyelv, a jelek szavaknak felelnek meg. A 

jelnyelv alkalmazása két úton lehetséges, vagy a hangos beszédnek alárendelt 

helyzetben, azt mintegy kísérve, kiegészítve, vagy mint önálló információs csatorna. 

Siket közösségekben az egymás közti fő nyelvi érintkezési forma. A jelnyelv előnye 

lehet súlyos hallássérülteknél, hogy a beszélő figyelmét kevésbé terheli, és így a siketek 

számára könnyebb kommunikációs lehetőséget kínál. Használata indokolt olyan 

esetben, amikor a hangos beszéd értelmezése kevésbé jó eredményt ígér. 

- Grafikus-vizuális kommunikációs csatorna, ami az írás és olvasás területeit foglalja 

magába. Feltétele a gazdag szókincs és a nyelv grammatikai szabályainak ismerete. 

Fontos szerephez juthat, ha a hallássérült beszéde nem eléggé érthető. 

- Vokális (artikulációs) – taktilis csatorna: a mások, vagy magunk által produkált 

beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. Például gége érintése. 

- Manuális- taltilis: súlyosabb fokú hallás, illetve egyidejűleg látássérült személyek 

alkalmazzák kommunikációjukban. Amikor egymás tenyerébe írják az információkat. 

 

8. Módszertani útmutatások 

A szakképzés eredményességében elsődleges szerepe van az ún. teamben való 

tevékenykedésnek, azaz a különböző képzettségű szakemberek összehangolt működésének. 

A team összetétele: 

- közismereti oktatásban résztvevő tanárok, 

- a szakmai, elméleti oktatást végző szakoktatók, 

- a gyógypedagógus tanárok (szurdopedagógus, logopédus), 

- a pedagógiai munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek), 

- egyéb szakemberek (szakorvosok, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás), 

- szükség esetén jeltolmács bevonása a feladatmegértés elősegítéséhez, tanulói visszajelzéshez. 

 

Az oktatás során kiemelt jelentőségű a beszédértés megfelelő körülményeinek 

biztosítása.  

- A pedagógusnak, szakoktatónak minden körülmények között jó szájról olvasási képet 

kell biztosítania. Optimális feltételeket kell teremteni a beszédértés elősegítésére. 
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- A tanár minden fontosabb közlésnél a hallássérült felé fordul természetes, jó szájról 

olvasási képet nyújtó artikulációval, közepes beszédtempóval és dallamosan, 

dinamikusan beszél. 

- A hallássérült gyermek, fiatal tanulását az átlagos gyermeknél, fiatalnál jobban segíti a 

vizuális szemléltetés. A tanár mimikája ezért legyen kifejező. Ő maga legyen empatikus 

személyiség, fejlett problémamegoldó képességű, optimista. Egyéntől és a 

halláskárosodástól függően hasznos lehet a jelnyelv egyes elemeinek ismerete. 

- Az elméleti tanórákon a hallássérült tanuló válassza meg úgy a helyét, hogy a lehető 

legjobban lásson. A tanterem legyen jól megvilágított. Film-, dia-, videó vetítések előtt 

a tanár ismertesse, hogy mit kell majd megfigyelni. Sötétben, hallókészülék viselése 

mellett nem érti a tanuló a magyarázatot. 

- A gyakorlati oktatás során is először ismertetni kell, hogy mi kerül cselekvő 

szemléltetésre, azaz mit kell pontosan megfigyelni. Csak a feladat ismeretében tud a 

tanuló az író – számítógépre, a kezeire, a munkavégzés technikájára koncentrálni. 

Lehajló testtartás, takart száj esetén az információ tört része jut csak el a diákhoz. 

Számítógépes gyakorlatkor a tanár a gép mögött, a diákkal szemben állva tud 

ismereteket közvetíteni. 

- A tanár, szakoktató természetes hanghordozással, nyugodt tempóban köznapi 

hangerővel és artikulációval beszéljen! Előadása érthetőségét természetes gesztusokkal, 

élénk mimikával, finom testbeszéddel fokozhatja. 

- Zajos hátterű, szűk frekvenciás vagy túl gyors beszéd rontja a beszédértés esélyeit. 

Munkatevékenység közben, korrekció előtt a tanár érintse meg a tanulót, állítsa le a 

tevékenységet, amikor feladatot jelöl ki vagy javítja a diák munkáját. 

- A tanulók vizuális gondolkodásmódja miatt az oktatás során nagy jelentőségű a 

sokoldalú szemléltetés. A szemléltetés során meg kell győződni a szakmai ismeretek, 

fogalmak tartalmi megalapozottságáról, és beépüléséről a kognitív rendszerbe. A 

feldolgozás, alkalmazás szintjein szóbeli, táblázatos, írásbeli, rajzos visszacsatolás 

kérése tájékoztatást nyújt a pedagógusnak. A tudásszint értékelésekor a szemléltető 

eszközök használata melletti tudás értékelése tekinthető reálisnak. 

- Mivel a hallássérült fiatalok nyelvi szerkezetbeli gondolkodása gyengébb, szókincsük 

mesterségesen alakult ki, a felzárkóztatásra biztosított többlet órákon a hosszabb, elvont 

tartalmú, nehezebben ejthető szavak, kifejezések elsajátítása külön is kapjon 

megerősítést. 

- A megértés, bevésés ellenőrzését szómemória játékokkal, képekkel különböző 

szövegkörnyezetű előfordulások felismertetésével, önálló szövegbe helyezéssel 

célszerű gyakoroltatni. 

 

Kiscsoportos oktatási szervezeti formákban (pl. csoportbontásban) a hallássérült tanulók ne 

képezzenek külön csoportot. Mindig a hallók között dolgozzanak a tanulás-tanítás folyamán.  

Mindig legyen a csoportban segítője, akihez fordulhat 

 

Egyéb tanulásszervezési kérdések, gyakorlati teendők 

 

- A pedagógus, szakoktató jó szájról olvasási kép nyújtásával segítheti a beszédértést. 

- Az osztályteremben olyan ülőhelyet találjanak, ahonnan közelről láthatja és hallhatjaa 

tanárt! Ne kerüljön szembe az ablakkal!  
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- A tanulónak biztosított forgószék is előnyös lehet. Célszerű az első padba, jobb vagy 

bal szélre ültetni a hallássérült diákot. 

- A megértést a vizuális oktatási módszerekre alapozott ismeretátadás segíti (képek, kép-

hang és írásalapú kommunikációs eszközök). 

- A tanítási órákon nélkülözhetetlen a közvetlen hallást segítő eszközök használata. 

- A hallássérültek integrált oktatását, elsősorban a beszédmegértést segíti elő a vezeték 

nélküli kommunikációs rendszer. A tanár-diák közvetlen kapcsolat URH adóvevő, 

illetve indukciós hurok alkalmazásával könnyíthető. 

- Nehezen kiejthető szakszavak artikulációs ejtésének kialakítását és automatizálását 

szurdopedagógus, logopédus támogatja. 

- Előtérbe kerülnek mind az oktatásban, mind a számonkérésben az írásbeli 

kommunikációs formák, melyek nyelvi megfogalmazása legyen egyszerű, lényegretörő. 

Hasznos a tanulóval közösen szerkesztett szakmai szakszótár, szakmai jelszótár 

segítsége. Az értékelés pozitív és ösztönző legyen. 

-  Mindig a hallók között dolgozzanak a hallássérült tanulók a tanulás-tanítás során. 

- A hallássérült gyermek, fiatal számára problémát jelenthet a hosszabb tanári előadás 

egyidejű követése és jegyzetelése. A probléma kiküszöbölésére javasoljuk, hogy 

készítsünk vázlatot a tanulónak, vagy más tanuló órai jegyzetét fénymásoljuk. 

Ügyeljünk, hogy a szakszavak ne kerüljenek hibásan megtanulásra! 

- Nem mindig egyszerű a hallássérült tanuló számára a témaváltás. A pedagógus segítheti 

a hallássérült megértését, ha órákon hangsúlyosabban jelzi ezt, illetve még egyszer 

összefoglalja a tematikus egységeket. Témaváltáskor az új téma kerüljön fel írásban a 

táblára, ezzel jelezve a következő tematikai egységet a hallássérült tanulónak. 

Könnyebbséget jelent, ha a hallássérült tanuló esetenként írásban is megkapja azokat a 

feladatokat, melyek utasítása sok elemből áll, s minden elem fontos információt hordoz. 

- Fontos a hallássérült tanulóval előzetesen megismertetni és elsajátíttatni a tananyag 

kulcsfogalmait. 

- A jegyzetek készítésénél lehet kijelölni segítő diákot/társat, aki az órán segíti a 

hallássérült diákot annak érdekében, hogy a többi diákkal együtt tudjon haladni. Illetve 

lehet alkalmazni indigót, fénymásolást. 

- Hangsúlyozzuk az órák végén elhangzó információkat! 

- Folyamatos legyen az ellenőrzés és értékelés, a tanulási folyamat az egyéni 

szükséglethez igazodjon. 

- A hallássérült gyermek, fiatal fejlesztése pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

eljárásokkal, megfelelő audiológiai ellátással és egyre modernebb hallókészülékek 

szakszerű használatával történhet. 

- Az eredményes nevelést, a szakmai képzés színvonalát az előbbieken túl az általános 

iskolai tanulmányok, az eddig elért fejlődés is meghatározza. 

- A hallássérült fiatalok oktatása során fokozott figyelmet kell fordítani látásuk 

védelmére. 

 

9. Hallássérültek pályaválasztásának lehetőségei 

 

A hallássérült tanulók pályaválasztásának szubjektív meghatározói lehetnek: 

- beszédszint 
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- hallásfok 

- személyiség 

- készségek szintje.  

Az objektív meghatározó a szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség. A választás során 

háttérbe szorulnak azok a szakmák, melyek balesetveszélyesek, illetve amelyekben a 

beszédmegértés központi szerepet tölt be. Így a pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a szubjektív meghatározók fejlesztésére, hogy szakmák köre bővülhessen számukra.  

A munkavállalás szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be a hallássérült személy 

kiegyensúlyozottsága, a kapcsolatokra való nyitottsága, az érdeklődés foka, valamint a sérülés 

egészséges elfogadása, amely a halló emberekkel szembeni előítélet kialakulását akadályozza.  

Továbbá döntő szempont a pályaválasztásnál az iskolai tananyag elsajátításának szintje, hogyan 

fejlődnek képességei, készségei a tantárgyi tudás tükrében. 

 

 

 

10. A szakmai képzésen túl kiemelt speciális nevelési feladatok 

 

- Fontos feladat a szociális kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, az érintkezési 

formák pontos értelmezése, a megfelelő nyelvi formák elsajátítása a személyiség 

harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Elengedhetetlen az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszer pontos 

kiépítése, a kognitív funkciók szintjeinek állandó fejlesztése. 

- Fontos a vizuális percepció, az önkifejezés, önmegvalósítás, a valóság képi 

feldolgozásának bekapcsolása a tanítás-tanulás folyamatába a személyiség 

kibontakoztatása céljából. 

- Mozgás, ritmus, a beszéd-ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában. 

- Szükséges a tehetség gondozása. 

- Fel kell készíteni a diákokat a felnőttek, a munka világába való beilleszkedésre. 

 

VI. Szakközépiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

31 héttel 

Közismeret 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 325,5 
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Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 651 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5    976,5 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 46,5 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai rész) 

1,5 54 2 72 2 72 2 62 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1085 

 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3459 óra 

(756+70+756+105+756+105+651+54+72+72+62) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt.  
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I.  
Foglalkoztatás I.             2   

10960-16 Vállalkozási, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási alapismeretek             3   

Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 
              6 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan 2               

Termesztési ismeretek 3               

Termesztési ismeretek 

gyakorlat 
  2             

Műszaki alapismeretek 2               

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
  3             



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást és Felnőtt Oktatást Végző Iskola, valamint Kollégium  

 

  

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 2   

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

105 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

105 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

10963-16  

Szabadföldi 

dísznövénytermesztés 

Szabadföldi 

dísznövénytermesztés 
3   3           

Szabadföldi 

dísznövénytermesztés 

gyakorlat 

  4   5         

10964-16  

Fásszárú 

dísznövénytermesztés 

Faiskolai termesztés     3   3       

Faiskolai termesztés 

gyakorlat 
      7   6     

Műszaki ismeretek     1   2       

Műszaki ismeretek gyakorlat       2   3     

10965-16  

Növényházi 

dísznövénytermesztés 

Növényházi 

dísznövénytermesztés 
        3   2,5   

Növényházi 

dísznövénytermesztés 

gyakorlat 

          4   7 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 12 9 7 14 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70  21 105  21  105 21 
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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. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 0 0 

70 

0 0 

105 

0 0 

105 

15 0 15 

Munkajogi alapismeretek             4   4 

Munkaviszony létesítése             4   4 

Álláskeresés             4   4 

Munkanélküliség             3   3 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 0 0 0 0 0 0 62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1             10   10 

Nyelvtani rendszerezés 2             10   10 

Nyelvi készségfejlesztés             24   24 

Munkavállalói szókincs             18   18 
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Gazdálkodási 

alapismeretek 
0 0 0 0 0 0 93 0 93 

A termelés erőforrásai             12   12 

A termelési folyamat elemzés             12   12 

A termelési folyamat 

szervezése 
            12   12 

A termelés pénzügyei             10   10 
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Vállalkozási alapismeretek             10   10 

A vállalkozás alapítása             8   8 

A vállalkozás működtetése             10   10 

Marketing             11   11 

Fogyasztóvédelem             4   4 

Európai Uniós ismeretek             4   4 

Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 
0 0 0 0 0 0 0 186 186 

Adózási ismeretek               16 16 

Őstermelés adózása               15 15 

Vállalkozás gyakorlata               32 32 

A vállalkozás működtetése 

során szükséges kalkulációk 
              32 32 

Tervezési gyakorlat               16 16 

Pályázatlészítési gyakorlat               16 16 

A vállalkozás marketing 

tevékenysége 
              26 26 

Adminisztráció               26 26 

Kommunikáció               7 7 
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Növénytan 72 0 0 0 0 0 0 0 72 

A növények külső és belső 

felépítése 
28               28 

A növények életjelenségei 16               16 
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Növényrendszertan 16               16 

Környezettan 12               12 

Termesztési ismeretek 144 0 0 0 0 0 0 0 144 

A kertészeti termesztés tárgyi 

feltételei 
8               8 

Éghajlattan 24               24 

Talajtan 28               28 

Talajművelés 20               20 

Trágyázás 20               20 

Öntözés 20               20 

Növényvédelem 24               24 

Termesztési ismeretek 

gyakorlat 
0 72 0 0 0 0 0 0 72 

A kertészeti termesztés tárgyi 

feltételeinek megismerése 
  10             10 

Éghajlattani gyakorlatok   18             18 

Talajtani gyakorlatok   10             10 

Trágyázási gyakorlatok   9             9 

Növényvédelmi gyakorlatok   25             25 

Műszaki alapismeretek 72 0 0 0 0 0 0 0 72 

Anyagismeret 4               4 

A műszaki ábrázolás alapjai 12               12 

Gépelemek, szerkezeti 6               6 
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egységek 

Belsőégésű motorok 12               12 

Az erőgépek szerkezeti 

felépítése 
10               10 

Villanymotorok 2               2 

A termesztés, növényápolás 

gépei 
26               26 

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
0 108 0 0 0 0 0 0 108 

Kéziszerszámok, anyagok 

ismerete, használata 
  8             8 

Gépelemek, szerkezeti 

egységek ismerete 
  7             7 

Motorok szerkezete, 

működtetése 
  18             18 

Erőgépek szerkezete, 

működtetése 
  22             22 

Elektromos berendezések, 

villanymotorok működtetése 
  5             5 

Erőgépek, munkagépek 

összekapcsolása 
  18             18 

A termesztés, növényápolás 

gépeinek üzemeltetése 
  30             30 
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Munkavállalói ismeretek 36 0 0 0 0 0 0 0 36 

Munkavédelmi szabályozás 

és felügyelet 
2               2 

Munkáltatók és 

munkavállalók 

munkavédelmi jogai és 

kötelességei 

2               2 

Balestek, baleset-elhárítás 5               5 

A munkavégzés 

jellegzetességei 
2               2 

Munkaegészségtan 4               4 

Munkalélektan 2               2 

A kertészeti munkavégzés 

biztonságtechnikája 
5               5 

Tűz- és robbanásvédelem 4               4 

Környezet- és 

természetvédelem 
6               6 

Munkajogi alapismeretek 4               4 
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Szabadföldi 

dísznövénytermesztés 
108 0 108 0 0 0 0 0 216 

Üvegházba vetendő egynyári 

dísznövények  
48               48 

Szabadföldbe vetendő 24               24 
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egynyári dísznövények 

Vegetatív úton szaporítandó 

egynyári dísznövények 
18               18 

Kétnyári dísznövények 18               18 

Közepes vízigényű évelő 

dísznövények 
    34           34 

Szárazságtűrő évelő 

dísznövények 
    32           32 

Árnyéki évelő dísznövények     12           12 

Fagyérzékeny évelő 

dísznövények 
    8           8 

Vízi, vízparti évelő 

dísznövények 
    8           8 

Hagymás, gumós évelő 

dísznövények 
    14           14 

Szabadföldi 

dísznövénytermesztés 

gyakorlat 

0 144 0 180 0 0 0 0 324 

Dísznövények ismerete   19   24         43 

Szabadföldi lágyszárú 

dísznövények magvetése 
  26   32         58 

Szabadföldi lágyszárú 

dísznövények dugványozása 
  10   12         22 
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Szabadföldi lágyszárú 

dísznövények egyéb 

szaporítási módjai 

  10   12         22 

Szabadföldi lágyszárú 

dísznövények tűzdelése, 

átültetése 

  27   34         61 

Szabadföldi lágyszárú 

dísznövények nevelése, 

ápolása 

  19   24         43 

Szabadföldi lágyszárú 

dísznövények palántaültetése 
  14   18         32 

Szabadföldi lágyszárú 

dísznövények szedése, áru-

előkészítése 

  9   12         21 

Szakmai számítások a 

szabadföldi 

dísznövénytermesztésből  

  10   12         22 
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Faiskolai termesztés 0 0 108 0 108 0 0 0 216 

Faiskola létesítése, részei, 

felszerelése 
    11           11 

Fásszárú növények 

szaporítása 
    16           16 

Fásszárú növények nevelése, 

ápolása, kitermelése 
    22           22 
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Fenyőfélék     34           34 

Lomblevelű örökzöldek     25           25 

Lombhullató díszfák         50       50 

Lombhullató díszcserjék         50       50 

Kúszó cserjék         8       8 

Faiskolai termesztés 

gyakorlat 
0 0 0 252 0 216 0 0 468 

Dísznövények ismerete       21   18     39 

Faiskolai üzem megismerése       7   7     14 

Szakmai számítások a 

fásszárú 

dísznövénytermesztésből 

      7   7     14 

Fásszárú növények ivaros 

szaporítása 
      28   24     52 

Fásszárú növények ivartalan 

szaporítása 
      56   48     104 

Telepítés nevelőtáblába       21   18     39 

Fásszárú növények nevelése 

ápolása 
      77   65     142 

Fásszárú növények 

kitermelése, áru-előkészítése 
      35   29     64 

Műszaki ismeretek 0 0 36 0 72 0 0 0 108 

Termesztőberendezések     36           36 
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műszaki létesítményei 

A kertészeti termesztésben 

használatos speciális gépek, 

eszközök 

        72       72 

Műszaki ismeretek 

gyakorlat 
0 0 0 72 0 108 0 0 180 

Termesztőberendezések 

műszaki létesítményei 
      36         36 

A kertészeti termesztésben 

használatos speciális gépek, 

eszközök működtetése, 

karbantartása 

      36   108     144 
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Növényházi 

dísznövénytermesztés 
0 0 0 0 108 0 78 0 186 

A növényházi 

dísznövénytermesztés 

jellemzői 

        20       20 

Cserepes levéldísznövények         56       56 

Különleges nevelést igénylő 

levéldísznövények 
        26       26 

Vágásra alkalmas levélzöldek         6       6 

Cserepes virágzó 

dísznövények 
            33   33 
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Növényházi vágott virágok             19   19 

Dísznövények hajtatása             4   4 

Dísznövények áru-

előkészítése 
            3   3 

Mikroszaporítás             19   19 

Növényházi 

dísznövénytermesztés 

gyakorlat 

0 0 0 0 0 144 0 217 361 

Dísznövények 

növényismerete 
          21   14 35 

Növényházi dísznövények 

magvetése 
          25   23 48 

Növényházi dísznövények 

vegetatív szaporítása 
          35   45 80 

Növényházi cserepes 

dísznövények nevelési, 

ápolási munkái 

          49   52 101 

Növényházi vágott virágok, 

zöldek nevelési, ápolási 

munkái 

              28 28 

Dísznövények hajtatása               10 10 

Növényházi dísznövények 

áru-előkészítése 
          7   10 17 
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Mikroszaporítás gyakorlata               28 28 

Szakmai számítások a 

növényházi 

dísznövénytermesztésből 

          7   7 14 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 432 324 252 504 288 468 248 403 2919 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 651 3199 

Elméleti óraszámok/aránya 1220 / 38,2% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1979 / 61,8% 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

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 

11499-12 azonosító számú 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 

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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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20. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra 

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

20.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

20.3. Témakörök 

20.3.1. 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. 

 

20.3.2. 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 
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természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

20.3.3. 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. 

 

20.3.4. 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, munka- 

és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 

 

20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       
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1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése   x     

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   x     

 

 

20.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 
  



 

 7 

  

 

A 

11497-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x 

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 formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen 

nyelven feltett egyszerű kérdések megértése, 

illetve azokra való reagálás egyszerű 

mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 
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21. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

21.1. 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. 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

21.3. Témakörök 

21.3.1. 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. 

 

21.3.2. 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 



 

 10 

  

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. 

 

21.3.3. 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. 

 

21.3.4. 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 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. 

 

21.4. 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. 

 

21.5. 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. 

 

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x   

2. megbeszélés   x   

3. szemléltetés   x   

4. kooperatív tanulás  x    

5. szerepjáték  x    

6. házi feladat x     

7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 

x   
  

 

 

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   x   

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

21.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10960-16 azonosító számú 

Vállalkozási, kereskedelmi alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10960-16 azonosító számú Vállalkozási, kereskedelmi alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Megtervezi a vállalkozását   x 

Ismeri az őstermelői és a kistermelői élelmiszer előállítási 

tevékenység folytatásának feltételeit 
  x 

Kiválasztja a megfelelő vállalkozási formát, elindítja a vállalkozását   x 

Üzleti tervet készít   x 

Megtervezi a vállalkozás anyagi feltételeit    x 

Biztosítja a vállalkozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket   x 

Betartja és betartatja a munkajogi előírásokat   x 

Irányítási és szervezési feladatokat lát el   x 

Folyamatosan fejleszti vállalkozását   x 

Adózási feladatokat lát el   x 

Figyelemmel kíséri a vállalkozásával kapcsolatos jogszabályokat   x 

Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt   x 

Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti vállalkozását   x 

Piackutatást végez   x 

Piacbefolyásolási tevékenységet folytat   x 

Üzleti tárgyalást, üzleti levelezést folytat   x 

Tervet, pályázatot készít/készíttet   x 

Támogatást igényel   x 

Elvégzi a szükséges gazdasági számításokat   x 

Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez   x 

 

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a 

fogyasztóvédelmi 

előírásokat 

  x 

Beszerzi a termeléshez, szolgáltatáshoz szükséges anyagokat   x 
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Készletezési, raktározási tevékenységet folytat   x 

Értékesítési tevékenységet folytat   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Alapfogalmak x x 

Őstermelői tevékenység és kistermelői élelmiszer előállítás x   

A termelés ráfordításai és költségei, az egyes ágazatok jellemző 

költségei, a vállalkozás eredménye 
x x 

A termelési folyamat és tényezői x x 

A vállalkozás fogalma, jellemzői, a vállalkozási formák jellemzői x   

Vállalkozás létesítése, működtetése, átalakítása és megszünteté x x 

Az üzleti terv készítésének céljai, az üzleti terv felépítése x x 

A szerződéskötés alapelvei, fontosabb szerződéstípusok x x 

Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése x x 

Az üzleti tárgyalás feltételei, résztvevői, menete x x 

A kommunikáció módszerei, eszközei x x 

Az üzleti levelezés szabályai x x 

A fogyasztói magatartás x x 

A piackutatás módszerei mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek 

esetén 
x x 

Mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek jellemzői, termékfejlesztés 

módjai 
x x 

Mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek árképzése x x 

Mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek speciális értékesítési 

módjai, folyamata 
x x 

Mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek értékesítésének elősegítése 

(speciális reklám, SP, PR, közvetlen eladás, internetes értékesítés 
x x 

A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi 

előírások 
x   

Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai x x 

Biztosítási lehetőségek az üzleti életben x   

A vállalkozás pénzügyei, hitelezés, adózás, a különböző vállalkozási 

formákra jellemző adózás 
x x 

Társadalombiztosítás x x 
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Munkajogi, munkaügyi ismeretek x x 

Munkaszervezés x x 

Számítógépes nyilvántartás   x 

Beszerzés folyamata, raktározás, készletezés, leltározás, leltárkészítés x x 

Értékesítési módok, folyamata x x 

Árképzési stratégiák x x 

Mezőgazdasági kompenzációs felár, felvásárlási jegy x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvi íráskészség x x 

Szakmai írásbeli fogalmazás készsége x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x x 

Döntésképesség   x 

Szervezőkészség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság   x 

Kapcsolatteremtő készség   x 

Irányítási készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémaelemzés, -feltárás, -megoldás   x 

Tervezés   x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása   x 
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22. Gazdálkodási alapismeretek tantárgy 124 óra 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók alkalmassá váljanak az önálló gazdálkodás megtervezésére, a lehetőségeiknek 

megfelelő gazdálkodási forma kiválasztására, annak működtetésére, szükség esetén 

megszüntetésére. Legyenek tisztában a munka világát szabályozó előírásokkal, az alapvető 

munkajogi, fogyasztóvédelmi, adózási szabályokkal. 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem és társadalomismeret (az Európai Unió kialakulása) 

 

22.3. Témakörök 

22.3.1. A termelés erőforrásai 16 óra 

A termelés eszközrendszere (befektetett eszközök, forgóeszközök, termőföld, 

munkaerő), az eszközök hatékony működtetésének összefüggései. 

 

22.3.2. A termelési folyamat elemzése 16 óra 

A termelés ráfordításai és költségei, a termelési tevékenység eredménye, hatékonyságot 

kifejező mutatók képzése 

 

22.3.3. A termelési folyamat szervezése 16 óra 

A termelés reálszférája: 

- beszerzés 

- termelés 

- készletezés  

- minőség-ellenőrzés 

- értékesítés 

 

22.3.4. A termelés pénzügyei 13 óra 

A termelés pénzügyei:  

- a pénz szerepe a piacgazdaságban  

- pénzintézeti rendszer, pénzintézetek tevékenysége  

- pénzforgalom típusai, jellemzői  

- hitelezés  

- értékpapírok és tőzsde 

 

22.3.5. Vállalkozási alapismeretek 14 óra 

A vállalkozások csoportosítása:  

- a vállalkozás fogalma, általános jellemzői, feltételei 

- egyéni és társas vállalkozás, valamint a szövetkezetek jellemzői, működésének 

szabályai 
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22.3.6. Vállalkozások alapítása 10 óra 

Az alapítás folyamata, közreműködő szervezetek, szükséges dokumentumok. 

Cégbejegyzés, cégfelügyelet, érdekképviseletek.  

A vállalkozási formák közötti választás szempontjai 

 

22.3.7. A vállalkozás működtetése 13 óra 

A vállalkozások adózási, nyilvántartási kötelezettségének tartalma, formái 

A munkaviszony és jellemző tulajdonságai:  

- általános jogi ismeretek  

- munkaviszony keletkezése, megszűnésének, megszüntetésének esetei 

- munkáltató, munkavállaló jogai és kötelezettségei 

- munkáltató, munkavállaló kártérítési felelőssége 

- munkaügyi vita 

Az őstermelői és kistermelői tevékenység jellemzői, működésének szabályai 

A vállalkozások kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségei 

A vállalkozások finanszírozása 

 

22.3.8. Marketing 14 óra 

A marketing fogalmi rendszere (szükséglet, jószág, hasznosság, szűkösség, 

haszonáldozat, termelői, fogyasztói többlet, termelési lehetőségek határa)  

Piaci ismeretek: 

- piac fogalma 

- működése 

- piactípusok 

- a piac résztvevői 

- mérete 

- a fogyasztói magatartás jellemzői a különféle piactípusokon 

Marketing információk, a piackutatás formái 

Marketingmix elemek, összefüggések 

A megtermelt termékek sajátosságai 

A termékek piacának, vásárlási folyamatának jellemzői 

A termékek fejlesztésének lehetőségei 

A termékek árképzése 

A termékek értékesítési módjai 

A vállalkozás promóciós tevékenységének tartalma 

 

22.3.9. Fogyasztóvédelem 6 óra 

Alapfogalmak: 

- Tudatos fogyasztó 

- Fogyasztó 

- Vállalkozás 

- Forgalmazó 

- Termék és szolgáltatás 

- Eladási ár és egységár 

Online adásvételi és szolgáltatási szerződés 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése) 
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Csomagolás (alapvető előírások) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, 

szexuális termék kiszolgálásának tilalma) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai) 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai) 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (megtévesztő, 

agresszív és az ún. feketelista) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak: 

- Biztonságos termék 

- CE megfelelőségi jelölés 

- Forgalmazó 

Hatósági ellenőrzés: 

- A hatósági ellenőrzés szabályai (ellenőrzés módja) 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései: 

- Méret, súly, használhatóság ellenőrzése 

- Vásárlók könyve vezetése 

- Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás 

- Üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások (kötelező tájékoztatás, elállási jog) 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság fogalma 

Jótállás fogalma 

Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás (értékhatár, jótállási idő, 

érintett termékek) 

Egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás (értékhatár, 

jótállási idő, érintett szolgáltatások) 

Szavatossági, jótállási igények intézése (jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés ideje)  

 

22.3.10. Európai Uniós ismeretek  6 óra 

Az Európai Unió kialakulása és intézményi és finanszírozási rendszere 

Közös Agrárpolitika (KAP) kialakulása, működése 

Az Európai Unió agrárszabályozása 

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája 

EU pénzügyi alapok, pályázati rendszerek 

EU és nemzeti támogatások rendszere 

 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x   x   

2. elbeszélés     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. projekt x       

6. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

 

 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       
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2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

 

 

22.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

23. Gazdálkodási alapgyakorlatok tantárgy 186 óra 

 

23.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók sajátítsák el a végzettségüknek megfelelő vállalkozás működtetéséhez 

szükséges alapvető gyakorlati tudnivalókat.  

Váljanak képessé a termelés releváns adatainak összegyűjtésére, rendszerezésére, 

gazdálkodási tevékenységük elemzésére, elő- és utókalkulációk végzésére. 

Legyenek képesek üzleti terv készítésére, fejlesztési célok meghatározására. 

Legyenek képesek vállalkozásuk önálló indítására, működtetésére, adatközlések 

megtételére, ismerjék meg a bizonylatkitöltés szabályait, tudjanak önállóan 

pénzforgalommal kapcsolatos alapbizonylatokat kitölteni.  

Legyenek képesek a pályázati lehetőségek felkutatására, a megfelelő pályázatok 

kiválasztására, ismerjék meg pályázatírás alapjait. 

Legyenek tisztában a termékek fejlesztésével, árképzési módjaival, értékesítési 

folyamatával, promóciójával. 

Legyenek tisztában a személyi jövedelemadó-bevallás készítésével, járulékfizetési 

kötelezettségeik ellátásának módjával. Ismerjék meg a társadalombiztosítási 

jogosultságokat, ezáltal tudjanak alkalmazottat a jogszabályoknak megfelelően 

alkalmazni. 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő programok használata, 

internethasználat)  

Gazdálkodási alapismeretek 

 

23.3. Témakörök 

23.3.1. Adózási ismeretek 15 óra 

Jövedelemadó bevallás elkészítése 

- főállású egyéni vállalkozó esetén 

- másodállású egyéni vállalkozó esetén 

 

23.3.2. Őstermelés adózása 16 óra 



 

 22 

  

Az őstermelő, családi gazdálkodó legkedvezőbb adózási módjának kiválasztása 

Járulékfizetési kötelezettségek teljesítése: 

- munkáltatót terhelő járulékok 

- munkavállalót terhelő járulékok 

- idegenforgalmi hozzájárulás 

- útalap hozzájárulás 

- környezetvédelmi termékdíj 

Társadalombiztosítási eljárások rendszere: 

- egészségügyi szolgáltatások 

- táppénzjogosultságok 

- betegszabadság 

- terhességi gyermekágyi segély 

Jogkövetkezmények, jogorvoslat az adózási rendszerben 

 

23.3.3. Vállalkozás gyakorlata 32 óra 

Vállalkozás létesítése, átalakítása és megszüntetése 

A vállalkozás tárgyi és személyi (munkaerő) feltételeinek kialakítása 

A vállalkozás eszközeinek értékelése 

 

23.3.4. A vállalkozás működtetése során szükséges kalkulációk 32 óra 

Ráfordítások, költségek, hozamok, bevételek meghatározása 

Jövedelem, jövedelmezőség, fedezet, hatékonyság meghatározása, elemzése 

 

23.3.5. Tervezési gyakorlat 16 óra 

Az üzleti terv felépítése, tartalma, összeállítása 

 

23.3.6. Pályázatkészítési gyakorlat 16 óra 

Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatkészítés 

 

23.3.7. A vállalkozás marketing tevékenysége 26 óra 

Piackutatás egy adott termék esetében (módszerek, elemzések) 

A termék fejlesztési lehetőségei 

A termék árképzése, árváltoztatása 

A termék értékesítési módjai 

Az értékesítéshez kapcsolódó piacbefolyásolás (reklám, SP, PR, személyes eladás) 

Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők 

Beszerzés/vásárlás folyamata 

Logisztika 

 

23.3.8. Adminisztráció 26 óra 

Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése (alaki, tartalmi, formai 

követelmények) 

Számlakitöltés: 

- készpénzfizetési számla kitöltése 

- átutalásos számla kitöltése 
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- nyugta kiállítása 

- készpénzátvételi elismervény kiállítása 

Tevékenységének tervezéséhez, folytatásához, ellenőrzéséhez szükséges információk, 

adatok gyűjtése, tárolása, rendszerezése: 

- eszköz-, anyag- és készletnyilvántartások vezetése  

- számítógépes adatnyilvántartás, gazdálkodási napló vezetése leltározás, 

leltárkészítés, selejtezés 

Termelői regisztráció 

Támogatások igénylése 

 

23.3.9. Kommunikáció 7 óra 

Információforrások kezelése 

Az infokommunikációs irodai eszközök használata (irodai eszközök, telefon, fax, 

szkenner, iratmegsemmisítő) 

Az üzleti levelezés szabályai 

A kommunikáció módszerei, eszközei 

Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete, kiértékelése 

 

 

23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tankert, tangazdaság, termelő üzem 

 

23.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. elbeszélés x x     

3. megbeszélés   x     

4. szemléltetés   x x projektor, kivetítő 

5. projekt x x     

6. koopeartív tanulás   x     

7. szimuláció   x     

8. szerepjáték   x     

 

 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység Alkalmazandó eszközök és 
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szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x     

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Esemény helyszíni értékelése x       
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szóban felkészülés után 

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x x     

5.2. Műveletek gyakorlása x x     

5.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

 

 

23.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10961-16 azonosító számú 

Kertészeti alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10961-16 azonosító számú Kertészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Előkészíti a munkaterületet     x   x 

Kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges 

eszközöket, gépeket, anyagokat 
    x   x 

Talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi 

munkát végez 
    x   x 

Tápanyag-utánpótlást végez     x   x 

Öntözést végez     x   x 

A fényviszonyokat szabályozza     x   x 

A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza     x   x 

Növényvédelmi feladatot lát el     x   x 

A növényekkel mint élő anyaggal dolgozik     x     

Üzemelteti, használja a munka- és erőgépeket, 

eszközöket, kéziszerszámokat, termesztő 

berendezéseket 

        x 

Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, 

gépeket, szerszámokat karbantart 
        x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A növényi szervek külső alaktana (morfológia) x         

A növényi szervek felépítése, működése 

(anatómia) 
x         

A növények életjelenségei (fiziológia) x         

A növénycsoportok jellemzői x         

Növények felhasználási lehetőségei x         

A növény és a környezet kapcsolata (ökológia) x         

A Föld meteorológiai jellemzői   x       

Magyarország éghajlati viszonyai   x       

Meteorológiai műszerek   x x     

A talaj alkotórészei, jellemzői   x x     
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Talajtípusok jellemzői   x       

Öntözés módjai   x       

Öntözés eszközei, gépei   x x x x 

A talajművelés eljárásai   x       

A talajművelés eszközei, gépei   x x x x 

A tápanyag-utánpótlás lehetőségei   x x     

Trágyafélék jellemzői (szerves és műtrágyák)   x       

A tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei   x x x x 

Védekezési eljárások a növényvédelemben   x x     

A fontosabb kórokozók, kártevők, gyomok 

felismerése 
x x       

A növényvédelem eszközei, gépei   x x x x 

Termesztő berendezések   x x x x 

A kertészetben előforduló erő- és munkagépek       x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x   x   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x 

Elemi számolási készség     x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség     x   x 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)     x   x 

Testi erő     x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság     x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása     x   x 

Körültekintés, elővigyázatosság     x   x 

Gyakorlatias feladatértelmezés     x   x 
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24. Növénytan tantárgy 72 óra 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek a mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek az élő 

növénnyel, illetve annak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy tisztában 

legyenek a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik működésével, a 

legfontosabb növénycsoportokkal, valamint a növények és a környezetük kapcsolatával. 

 

 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (külső alaktan, élettan, rendszertan, környezettan). 

 

24.3. Témakörök 

24.3.1. A növények külső és belső felépítése 28 óra 

A gyökér, a szár, a levél (fogalma, feladata, típusai, módosulásai) 

A virág, virágzat (fogalma, részei) 

A termés (fogalma, valódi és áltermés) 

A sejt élő részei: citoplazma, színtestek, sejtmag 

A sejt élettelen részei: sejtfal, sejtüreg-sejtnedv, zárványok 

A növényi szövetek: osztódó szövetek (merisztéma, kambium, sebkambium); 

állandósult szövetek (bőrszövet, szállítószövet, alapszövet) 

A növényi szervek működése (gyökér, szár, levél, virág, termés) 

 

 

24.3.2. A növények életjelenségei 16 óra 

Anyagcsere: asszimiláció (fotoszintézis, kemoszintézis), disszimiláció (légzés, erjedés) 

Növekedés (mennyiségi változás) és fejlődés (minőségi változás) 

A virágos növények fejlődési fázisai: mag nyugalmi állapota, csírázás, vegetatív 

fejlődés (gyökér, szár, levél), generatív fejlődés (virág, termés) 

A növények ivaros szaporodása: virágzás, megporzás, kettős megtermékenyítés, 

termésérés 

A növények ivartalan szaporodása: természetes szaporító képletek (inda, sarj, 

fiókhagyma, sarjhagyma, sarjhagymagumó, gumó) 

Kertészeti szaporítási módok 

Növényi mozgások: passzív, aktív (helyváltoztató, helyzetváltoztató) 

 

24.3.3. Növényrendszertan 16 óra 

A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani kategóriák, 

faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan 

A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, 

nyitvatermők, zárvatermők 

Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok 
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24.3.4. Környezettan 12 óra 

A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, ember); 

élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj) 

Környezetvédelem 

 

 

24.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

24.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

24.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés   x x   

5. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

 

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. Információk önálló x       
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rendszerezése 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2 Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

 

 

24.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

25. Termesztési ismeretek tantárgy 144 óra 

 

25.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy kertészeti termesztés fogalmával, ágazataival ismertesse 

meg a tanulókat. Éghajlattani és talajtani ismeretek birtokában alapozza meg a kertészeti 

ágazatok termesztését befolyásoló talajművelési, trágyázási és öntözési eljárások 

megismerését és felhasználhatóságát. Mutasson rá az eredményes termesztéshez 

nélkülözhetetlen növényvédelem és környezetvédelem kapcsolatára. 

 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret (földrajz - éghajlat, talaj, tápanyagok), Műszaki ismeretek. 

 

25.3. Témakörök 

25.3.1. A kertészeti termesztés tárgyi feltételei 8 óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztő berendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), 

termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, 

gereblye, kapa, metszőolló stb.) 

 

25.3.2. Éghajlattan 24 óra 

A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők 

Általános meteorológiai fogalmak: idő, időjárás, éghajlat, légkör, légköri elemek, 

légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, léghőmérséklet, talajhőmérséklet, 

páratartalom, napsütés 
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Éghajlattani alapismeretek: az éghajlatot befolyásoló tényezők, éghajlatok 

osztályozása, makroklíma, mikroklíma, éghajlatot jellemző főbb értékek 

Magyarország éghajlata, agrometeorológiája 

 

25.3.3. Talajtan 28 óra 

A talaj képződése és fogalma 

A talajok összetétele 

A talajok fontosabb tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerkezet, víz-, levegő-, 

hőgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás) 

A talajok osztályozása 

A talajtulajdonságok vizsgálata 

Kertészeti földnemek, közegek 

 

25.3.4. Talajművelés 20 óra 

A talajművelés célja és alapelvei 

Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, 

boronálás, simítózás, hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata 

Talajművelési rendszerek kialakítása 

 

25.3.5. Trágyázás 20 óra 

A trágyázás célja 

A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, 

kezelése, tárolása, hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák), műtrágyák (nitrogén-

, foszfor-, káliumtartalmú műtrágyák, mikroelem-trágyák jellemzői, használatuk 

lehetőségei és tárolásuk) 

A szervestrágyázás és a műtrágyázás hatásának összefüggései, környezetvédelmi 

vonatkozásai 

 

25.3.6. Öntözés 20 óra 

Az öntözés jelentősége 

Az öntözés célja: vízpótló, kelesztő, frissítő, párásító, nedvességtároló, talajátmosó, 

trágyázó, beiszapoló, színező és fagy elleni öntözés 

Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hőfoka és 

szennyezettsége 

Öntözési módok: felületi, esőszerű, altalaj és mikroöntözés 

Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása (öntözési 

norma, idénynorma, öntözési forduló) 

 

25.3.7. Növényvédelem 24 óra 

A növényvédelem jelentősége, tárgya, rövid története, feladata 

Legfontosabb, a növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, 

állati kártevők) életfeltételei, károsításuk megjelenési formái 

A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei 

Növényvédő szerek ismerete, felhasználása, tárolása 

A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés 

A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben 
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Komplex és integrált növényvédelem 

 

 

25.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

25.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

25.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés     x   

5. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

 

 

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.6. Információk önálló x       
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rendszerezése 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

 

 

25.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

26. Termesztési ismeretek gyakorlat tantárgy 72 óra 

 

26.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatokon az eredményes kertészeti termesztéshez szükséges alapismereteket 

sajátítsák el a tanulók. A meteorológiai eszközök használata, a talajmintavételi módok és az 

egyszerű talajvizsgálatok, a tápanyag utánpótlásra használt anyagok ismerete elősegíti az 

eredményes gazdálkodást. A legfontosabb kultúrnövényeket károsító szervezetek, és azok 

életfeltételeinek ismerete hozzásegít a környezetkímélő növényvédelmi szemlélet 

elsajátításához. 

 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret (földrajz - éghajlat, talaj, tápanyagok), Műszaki ismeretek. 

 

26.3. Témakörök 

26.3.1. A kertészeti termesztés tárgyi feltételeinek megismerése 10 óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények 

(cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, 

metszőolló stb.) megismerése 

 

26.3.2. Éghajlattani gyakorlatok 18 óra 

A meteorológiai mérőház 
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A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas 

nedvességmérő, száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének 

eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 

A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök 

(Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő) 

 

26.3.3. Talajtani gyakorlatok 10 óra 

A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavétel (szelvényminta, átlagminta) 

Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra 

Egyszerű talajvizsgálatok (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, mésztartalom) 

 

26.3.4. Trágyázási gyakorlatok 9 óra 

Szerves trágyák ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű szerves 

trágyák, komposzttrágyák) 

Műtrágyák ismerete (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

Alapvető trágyázási eljárások 

 

26.3.5. Növényvédelmi gyakorlatok 25 óra 

Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők 

kártételének felismerése (kór- és kárképek) 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése 

Permetlé-összetétel számítás 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem mérgező 

szerekkel) 

 

 

26.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanulókert, tangazdaság, labor 

 

26.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

26.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés   x   élő anyag 
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26.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Üzemeltetési tevékenységek körében 

4.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x x     

 

 

26.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

27. Műszaki alapismeretek tantárgy 72 óra 
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27.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának feladata általános műszaki ismeretek nyújtása, a kertészetben használt 

erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének megismertetése. 

 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Műszaki ismeretek (géptan) 

 

27.3. Témakörök 

27.3.1. Anyagismeret 4 óra 

A szerkezeti anyagok tulajdonságai, jellemző felhasználási módjuk 

Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz, horgany, ólom, ón, nikkel, forraszanyagok 

Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg 

Műanyagok, tömítő- és szigetelőanyagok, a beton 

Tüzelő- és kenőanyagok, ezek jellemző tulajdonságai, felhasználásuk 

 

27.3.2. A műszaki ábrázolás alapjai 12 óra 

A műszaki rajzok rendszere, szabványok, vonalvastagságok, szövegmező, 

méretarányok 

Alapvető ábrázolási módok, a vetületek, ezek elrendezése 

Alkatrészrajz, összeállítási rajz, metszet 

Méretjelölés, méretháló 

Gépészeti működési vázlat 

Építészeti rajz 

 

27.3.3. Gépelemek, szerkezeti egységek 6 óra 

Gépelemek, kötőgépelemek fogalma 

Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések 

Tengelyek, csapágyak, a csapágyak feladata, fajtái, karbantartása 

Tengelykapcsolók, a tengelykapcsolók típusai, jellemzőik 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás) 

Az áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 

Szivattyúk: dugattyús, membrán-, centrifugál-, fogaskerék-szivattyú, 

centrifugálszivattyú, csavarlapátos szivattyú 

Hidraulikus munkahengerek 

 

27.3.4. Belsőégésű motorok 12 óra 

A négyütemű Otto-motor szerkezete, működése 

A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése 

A kétütemű motorok 

Az Otto-motor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása 

Az elemi karburátor működése, a hidegindítás 

A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, a 

hidegindítás 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 
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27.3.5. Az erőgépek szerkezeti felépítése 10 óra 

Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, 

tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

A teljesítményleadó-tengely, a függesztő szerkezet, a vonószerkezet 

A járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása 

A járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, 

karbantartása 

 

27.3.6. Villanymotorok 2 óra 

A villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái 

A villanymotorok üzemeltetése, biztonságtechnikája 

 

27.3.7. A termesztés, növényápolás gépei 26 óra 

A talajművelő gépek 

Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása 

A boronák fajtái, működésük 

A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása 

A lazítók és a hengerek 

A talajmarók 

Az ásógép 

Magágykészítők 

Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása 

A hígtrágya kijuttatása 

A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (szilárd és folyékony 

műtrágyák kijuttatása) 

A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti 

permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok Hidraulikus porlasztású 

gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, működése 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei 

A porozógépek, csávázók 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai 

A szállítás, rakodás gépei 

Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire 

Az öntözési módok (felületi, esőztető, mikroöntözés), az öntözőberendezések fő 

egységei stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik 

Tápanyag-utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés 

 

 

27.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 



 

 39 

  

Tanterem 

 

27.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

27.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. megbeszélés     x   

4. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

 

 

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x   x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   
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27.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

28. Műszaki alapismeretek gyakorlat tantárgy 108 óra 

 

28.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatok során fel kell készíteni a tanulókat a kertészetben alkalmazott 

kéziszerszámok, eszközök készségszintű használatára, a gépek, berendezések szakszerű 

üzemeltetésére. 

Legyenek képesek elvégezni az egyszerűbb javításokat, az eszközök, berendezések, gépek 

karbantartását. Meg kell tanulniuk a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és 

higiéniai előírásoknak megfelelően, a veszélyeket elhárító módon dolgozni. 

 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Műszaki ismeretek (géptan) 

 

28.3. Témakörök 

28.3.1. Kéziszerszámok, anyagok ismerete, használata 8 óra 

A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása 

A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása 

 

28.3.2. Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete 7 óra 

A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, 

tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, 

karbantartásuk, jellegzetes meghibásodásuk 

 

28.3.3. Motorok szerkezete, működtetése 18 óra 

Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, valamint a 

levegőszűrő fő részei, működése 

Hidegindítások, indítások gyakorlása 

A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása 

Üzemanyagok, kenőanyagok 

 

28.3.4. Erőgépek szerkezete, működtetése 22 óra 

Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a 

járművön 
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Az erőátvitel egységei 

A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 

 

28.3.5. Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése 5 óra 

A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, 

karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok) 

Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése 

 

28.3.6. Erőgépek, munkagépek összekapcsolása 18 óra 

A 3 pont felfüggesztés, ennek állítási lehetőségei 

A vonóhorog, a teljesítmény-leadó tengely, a hidraulikus és elektromos csatlakoztatás 

A traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, 

szétkapcsolása 

A csatlakoztatás biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése 

Motoros kisgépek kezelése 

 

28.3.7. A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése 30 óra 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, 

beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló 

eszközökkel (ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs 

kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az 

erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 

A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, üzemeltetése, 

szabályozása, karbantartása 

Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős 

permetezők 

Vontatott porozó 

Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros 

Szórófejek, cseppnagyság jelentősége 

Környezetvédelmi, karbantartási feladatok 

Permetlé összetétel számítás 

Permetezőgépek automatikái 

A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása 

A billenthető pótkocsik üzemeltetése 

Traktoros és önjáró homlokrakodók 

Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása 

Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények 

Elektromos és gázüzemű rakodók 

Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk, 

vezetékek, szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek) 

Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, 

karbantartása 

Öntözési automatika 
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A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, komposztálók, 

láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása 

 

 

28.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyakorlókert, tangazdaság, gépszín 

 

28.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

28.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés   x   élő anyag 

 

 

28.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.2. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 
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4.1. Műveletek gyakorlása x x     

4.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x x     

5.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
x x     

5.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x     

 

28.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10962-16 azonosító számú 

Kertészeti munkavállalói ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
  



 

 45 

  

A 10962-16 azonosító számú Kertészeti munkavállalói ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 

FELADATOK 

Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, 

biztonságtechnikai, higiéniai és 

minőségbiztosítási jogszabályokat, hatósági 

előírásokat betart, betartat 

x 

Környezetvédelmi jogszabályokat, hatósági 

előírásokat betart, betartat 
x 

Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről x 

A munkaviszony megkezdésére, folytatására, 

megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó 

szabályokat, előírásokat betart, betartat 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, 

higiéniai előírások 
x 

Környezetvédelmi szabályok x 

Természetvédelem (védett növények) x 

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái x 

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések 

használata 
x 

Munkajogi fogalmak x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x 
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Körültekintés elővigyázatosság x 
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29. Munkavállalói ismeretek tantárgy 36 óra 

 

 

29.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan komplex ismeretanyag biztosítása, amely a kertészet bármely területén lehetővé teszi 

a munkavédelmi, tűzvédelmi, ergonómiai és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő 

munkavégzést.  

Adjon megfelelő biztonságot a balesetek és betegségek megelőzésében; a balesetekkel 

kapcsolatos operatív és adminisztratív teendők végzésében, valamint tudatosítsa a 

tűzvédelmi teendőket. 

A tanulók ismerjék meg a legalapvetőbb munkajogi fogalmakat. 

 

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Műszaki ismeretek, Környezetvédelem, Természetvédelem, Kertészeti alapismeretek, Jogi 

ismeretek. 

 

29.3. Témakörök 

29.3.1. Munkavédelmi szabályozás és felügyelet 2 óra 

A munkavédelem fogalma és feladatai 

Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, munkabiztonság, 

biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, biztonságtechnika fogalma, feladata 

A munkavédelmi törvény, jogszabályok 

Biztonsági szabályzatok 

A munkavédelem helyi szabályai 

Gépkönyv, használati és kezelési utasítás 

Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás 

Műveleti - munkahelyi utasítás 

Szabványok a munkavédelemben 

A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei 

Szabványok alkalmazása 

A munkavédelem szervezetei 

Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, 

munkahelyi szervek 

 

29.3.2. Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei 2 óra 

A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai 

A munkavállalók munkavédelmi feladatai 

 

29.3.3. Balesetek, baleset-elhárítás 5 óra 

Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma 

A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

A balesetek típusai, jellegzetes okai 

Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

Baleseti ellátás, rehabilitáció 
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A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények 

Munkahelyi magatartás 

Biztonsági berendezések, védőburkolatok 

Biztonsági szín- és alakjelek 

Rendszeres ellenőrzés, karbantartás 

Anyagmozgatás általános szabályai 

Anyagtárolás általános szabályai 

Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai 

Az elsősegélynyújtó alapvető feladatai, az első ellátás nyújtása, a veszélyes behatás 

megszakítása, a sérült biztonságba helyezése 

Sérülések csoportosítása, ellátásuk 

A légzés és vérkeringés fenntartása 

Gondoskodás az orvosi ellátásról 

Az elsősegélynyújtás eszközei 

 

29.3.4. A munkavégzés jellegzetességei 2 óra 

A munkák csoportosítása 

Az ember energiaszükséglete 

A fizikai munka energiaszükséglete 

Alap, munka- és szabadidős tevékenységi energia 

A dinamikus és statikus munka jellemzése 

Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete 

A szervezet alkalmazkodása a terheléshez 

A fáradás fizikai és pszichikai módjai 

A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása, 

életkor, monotonitás, a munka szervezettsége) 

Munkaidő-pihenőidő összhangja 

 

29.3.5. Munkaegészségtan 4 óra 

Fogalmak és feladatok az általános és részletes munkaegészségtannal kapcsolatban, a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, berendezésének általános 

követelményei 

Telepítés, elrendezés (tájolás), domborzati viszonyok, talajviszonyok, közművesítés, 

úthálózat, uralkodó szélirány, tömbös és pavilonos rendszer 

Munkahelyi klíma, hőmérséklet, nedvességtartalom, légsebesség, légszennyezettség 

Légzésvédők fajtái és használata 

Munkahelyek világítása, természetes és mesterséges világítás Színdinamikai kérdések, 

a munkahely színezésének élettani, lélektani hatása a munkateljesítményre 

Üzemi létesítmények, egészségügyi és szociális létesítmények hatása, következményei 

Zaj- és rezgéshatás 

Mérgezések, fertőzések 

A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei 

Alkalmassági vizsgálat, (előzetes, időszakos) 

Egészségügyi könyv 

Nők és fiatalkorúak védelme 

Védőeszközök, védőital 

Az ergonómia fogalma és feladata, az ember és a gépkialakítás kapcsolatának 
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jelentősége a hatékony és az egészséges munkavégzés szempontjából 

 

29.3.6. Munkalélektan 2 óra 

A munkalélektan fogalma és feladata, alapfogalmak 

Munkabiztonság pszichikai háttere 

Személyiség, magatartás, intelligencia, rátermettség, tehetség, érdeklődés, 

alkalmazkodás, képesség (értelmi és manuális), jártasság, készség 

A pszichikai tényezők befolyásoló szerepe, a balesetek keletkezésének pszichikai okai 

A munkát végző közösség és a biztonságos munkavégzés 

Az alkoholos és egyéb befolyásoltság 

 

29.3.7. A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 5 óra 

Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, munkavégzés általános szabályai 

A villamos áram élettani hatása, villamos berendezések üzemeltetésének általános 

szabályai, szabad vezeték közelében végzett munkák 

Villámvédelem, villámhárító berendezések 

A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági szabályai 

Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája, biztonságos eszközhasználat 

Munkagépek felszerelése, használata 

Kézi munkák során használandó védőfelszerelések 

Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe helyezési 

eljárás jelentősége 

Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei 

Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás, és tárolás általános biztonságtechnikai előírásai, 

környezetvédelmi vonatkozásai 

A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, 

környezetvédelmi vonatkozásai 

A szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése 

Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédőszer-

mérgezéskor 

Áru- és vagyonvédelem 

 

29.3.8. Tűz- és robbanásvédelem 4 óra 

Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak 

Tűzveszélyességi osztályok 

Éghetőség, tűzállóság 

Tűzvédelmi jogszabályok, irányító szervek, tűzoltóságok 

Az üzemi tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi oktatás, tűzriadó-terv 

Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai 

Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése 

Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (szén-dioxid) 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai 

 

29.3.9. Környezet- és természetvédelem 6 óra 

A környezetvédelem fogalma és feladatai 

A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek 
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A különböző környezet- és természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, az erdőkről, 

a vadakról stb.) szóló törvények 

A minisztérium és a hatóságok 

Környezetvédelmi feladatok 

A talajvédelem: sík és dombvidéki 

Talajerózió, defláció 

A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres növényvédelem hatása 

A víz védelme 

A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetőségek 

Tisztított szennyvíz elhelyezése 

A levegő tisztaságának védelme 

A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság megóvásának 

lehetőségei 

Az erdők és a vadak védelme 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok ártalmatlanításának, 

újrahasznosításának eljárásai 

A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 

Környezetvédelmi károk és bírságolás 

A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban 

Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 

A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén 

Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 

Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 

 

29.3.10. Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkajogi fogalmak 

Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása 

Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai 

 

29.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

29.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

29.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás x       

4. szemléltetés     x projektor, kivetítő 
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29.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

 

29.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10963-16 azonosító számú 

Szabadföldi dísznövénytermesztés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10963-16 azonosító számú Szabadföldi dísznövénytermesztés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Magot vet (lágyszárú szabadföldi dísznövény)   x 

Növényt dugványoz (lágyszárú szabadföldi 

dísznövény) 
  x 

Tőszétosztást végez (lágyszárú szabadföldi 

dísznövény) 
  x 

Magoncot tűzdel (lágyszárú szabadföldi 

dísznövény) 
  x 

Palántát, csemetét előállít, nevel (lágyszárú 

szabadföldi dísznövény) 
  x 

Palántát, csemetét ültet (lágyszárú szabadföldi 

dísznövény) 
  x 

Növényt átiskoláz, átültet, gondoz (lágyszárú 

szabadföldi dísznövény) 
  x 

Növekedést, fejlődést szabályoz (lágyszárú 

szabadföldi dísznövény) 
  x 

Kitermelést, szedést, betakarítást végez 

(lágyszárú szabadföldi dísznövény) 
  x 

Az áru jellegének és az előírásoknak megfelelő 

osztályozást, válogatást végez 

(lágyszárú szabadföldi dísznövény) 

  x 

Csomagolást, rakodást, szállítást végez 

(lágyszárú szabadföldi dísznövény) 
  x 

Szakszerű tárolásról gondoskodik (lágyszárú 

szabadföldi dísznövény) 
  x 

A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások 

betartásával használja, működteti, karbantartja 

a szabadföldi dísznövénytermesztésben 

használatos gépeket, eszközöket 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 



 

 54 

  

Magvetéssel szaporított egynyári dísznövények 

termesztése 
x x 

Dugványozással szaporított egynyári 

dísznövények termesztése 
x x 

Kétnyári dísznövények termesztése x x 

Évelő dísznövények csoportosítása igény 

szerint 
x x 

Évelő dísznövények szaporítási módjai x x 

Évelő dísznövények nevelése x x 

Egy- és kétnyári dísznövények felismerése, 

jellemzése 
x x 

Évelő dísznövények felismerése, jellemzése x x 

A szabadföldi dísznövénytermesztés speciális 

munka-, környezet- és tűzvédelmi előírásai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Elemi számolási készség x x 

Mennyiségérzék   x 

Határozottság     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség   x 

Önállóság   x 

Precizitás   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatfenntartó készség   x 

Határozottság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x 

Áttekintő képesség x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés   x 
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30. Szabadföldi dísznövénytermesztés tantárgy 216 óra 

 

30.1. A tantárgy tanításának célja 

A szabadföldön termeszthető lágyszárú dísznövény fajok és fajták, a szabadföldi termesztési 

feltételek megismertetése, az egy-, kétnyári és évelő dísznövények 

termesztéstechnológiájának elsajátíttatása és a piacképes árutermelés bemutatása. 

 

30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan, Termesztési ismeretek, Biológia. 

 

30.3. Témakörök 

30.3.1. Üvegházba vetendő egynyári dísznövények 48 óra 

Az egynyári dísznövények fogalma, jelentősége, csoportosítása.  

Az üvegházba vetendő egynyári dísznövények morfológiai leírása, díszítőértéke, 

igényei, felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

30.3.2. Szabadföldbe vetendő egynyári dísznövények 24 óra 

A szabadföldbe vetendő egynyári dísznövények morfológiai leírása, díszítőértéke, 

igényei, felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

30.3.3. Vegetatív úton szaporítandó egynyári dísznövények 18 óra 

A vegetatív úton szaporítandó egynyári dísznövények morfológiai leírása, díszítőértéke, 

igényei, felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

30.3.4. Kétnyári dísznövények 18 óra 

A kétnyári dísznövények fogalma, jelentősége, csoportosítása.  

A kétnyári dísznövények morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, felhasználási 

lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, növényvédelem). 

 

30.3.5. Közepes vízigényű évelő dísznövények 34 óra 

Az évelő dísznövények fogalma, jelentősége, csoportosítása.  

A közepes vízigényű évelő dísznövények morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, 

felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

30.3.6. Szárazságtűrő évelő dísznövények 32 óra 
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A szárazságtűrő évelő dísznövények morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, 

felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

30.3.7. Árnyéki évelő dísznövények 12 óra 

Az árnyéki évelő dísznövények morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, felhasználási 

lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, növényvédelem). 

 

30.3.8. Fagyérzékeny évelő dísznövények 8 óra 

A fagyérzékeny évelő dísznövények morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, 

felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

30.3.9. Vízi, vízparti évelő dísznövények 8 óra 

A vízi, vízparti évelő dísznövények morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, 

felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

30.3.10. Hagymás, gumós évelő dísznövények 14 óra 

A hagymás, gumós évelő dísznövények morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, 

felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

30.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

30.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

30.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

 

 

30.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

 

 

30.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

31. Szabadföldi dísznövénytermesztés gyakorlat tantárgy 324 óra 

 

31.1. A tantárgy tanításának célja 

A szabadföldön termeszthető egy-, és kétnyári, valamint évelő dísznövény fajok 

felismerésének, a növénynév helyes kiejtésének gyakorlása. A szabadföldi termesztési 

feltételek biztosítása, az egy-, kétnyári és évelő növények termesztéstechnológiájának 

bemutatása és a munkaműveletek begyakoroltatása, valamint a piacképes árutermelés 

bemutatása. 
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31.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan, Termesztési ismeretek, Biológia 

 

31.3. Témakörök 

31.3.1. Dísznövények ismerete 43 óra 

Az egy- és kétnyári, valamint az évelő dísznövények felismerése, megnevezése, a 

növénynév helyes kiejtésének gyakorlása. 

 

31.3.2. Szabadföldi lágyszárú dísznövények magvetése 58 óra 

Maggyűjtés, magbeszerzés módjai.  

Szaporítóláda, szaporítótálca földkeverék előkészítése, láda/tálca töltés. Magvetések 

különböző módon, takarás, beöntözés, jeltáblázás.  

Magvetés ápolási munkái (csírázásig, csírázás után).  

Magvetés állandó helyre: ágyás előkészítés, vetőbarázdák meghúzása, vetés szórva, 

szemenként. Jeltáblázás, magtakarás, beöntözés.  

Ápolási munkák: öntözés, talajlazítás, gyomtalanítás, kikelt magvetés ápolási munkái. 

Egyelés (helyes tőszám beállítása). 

 

31.3.3. Szabadföldi lágyszárú dísznövények dugványozása 22 óra 

Egynyáriak dugványozása: anyanövények meghajtatása (öntözés, ráfűtés, tápanyag-

utánpótlás). Szaporítóközeg, láda/tálca előkészítése, dugványszedés, dugványvágás. 

Eldugványozás, beöntözés, jeltáblázás, láda elhelyezése, árnyékolás. Gyökereztetés.  

Évelők dugványozása: a dugványozás időpontjának meghatározása. Szaporítóközeg 

készítése, szaporító láda/tálca előkészítése, dugványszedés, dugványvágás. 

Eldugványozás, beöntözés, jeltáblázás. Gyökereztetés. 

 

31.3.4. Szabadföldi lágyszárú dísznövények egyéb szaporítási módjai 22 óra 

Tőosztás: felszedés, tőosztás végrehajtása, gyökér, lombozat kurtítása. Vermelés. 

Kiültetés végrehajtása, beöntözés. Ápolási munkák: gyomtalanítás, talajlazítás, szükség 

szerint öntözés. Takarás érett trágyával, komposzttal stb. 

Egyéb szaporítási módok gyakorlása: sarjak leválasztása, rizóma feldarabolása, 

sarjhagymák leválasztása stb. A szaporítóanyag elültetése. 

 

31.3.5. Szabadföldi lágyszárú dísznövények tűzdelése, átültetése 61 óra 

Tűzdelés: szaporítóláda/tálca és föld előkészítése, szaporítóláda/tálca töltés, sorok 

kijelölése, magoncok kiszedése, tűzdelés. Beöntözés, jeltáblázás, tűzdelés ápolási 

munkái. 

Átültetés: Föld és cserép előkészítése, munkaasztal célszerű elrendezése. Palánta 

kiszedése a ládából, cserepezés. Kirakás, beöntözés, ápolási munkák. 

 

31.3.6. Szabadföldi lágyszárú dísznövények nevelése, ápolása 43 óra 

Egy- és kétnyáriak: cserepező közeg és cserép előkészítése, munkaasztal célszerű 
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elrendezése. Palánta kiszedése a ládából/ szaporítótálcából, cserepezés.  

Kirakás, beöntözés, ápolási munkák.  

Hagymás évelők nevelése: talajlazítás, gyomtalanítás, idegenelés, fejelés. 

Fagyérzékeny évelők őszi felszedése, téli tárolása, tavaszi ültetése. 

 

31.3.7. Szabadföldi lágyszárú dísznövények palántaültetése 32 óra 

Ágyás előkészítés, sor- és tőtáv kijelölése, palánta kiszedése, szállítása. 

Kiültetés ültetőfával (szálas palánta), ültető kanállal, beöntözés.  

Ápolási munkák: öntözés, gyomtalanítás, talajlazítás. 

 

31.3.8. Szabadföldi lágyszárú dísznövények szedése, áru-előkészítése 21 óra 

Egynyári palánták: edzés. Válogatás, osztályozás, csomagolás. 

Hagymás évelők hagymatermesztése: felszedés kézzel, gépi felszedés megtekintése. 

Tisztítás, osztályozás kézzel, gépi tisztítás – osztályozás megtekintése. Tárolás. 

 

31.3.9. Szakmai számítások szabadföldi dísznövénytermesztésből 22 óra 

A szabadföldi dísznövények termesztésével kapcsolatos szakmai számítások 

gyakorlása, pl. tenyészterület kiszámítása, szükséges vetőmag vagy palántamennyiség 

kiszámolása, várható hozam becslése stb. 

 

 

31.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyakorlókert, tanüzem, tangazdaság 

 

31.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

31.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. megbeszélés   x     

2. elbeszélés   x     

3. szemléltetés   x   élő anyag 

 

31.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
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egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.2. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x x     

4.2. Műveletek gyakorlása x x     

4.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

 

 

31.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10964-16 azonosító számú 

Fásszárú dísznövénytermesztés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10964-16 azonosító számú Fásszárú dísznövénytermesztés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

F
ai

sk
o
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i 
te
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és
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i 
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g
y
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o
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FELADATOK 

Magot vet (fás szárú dísznövény)   x 

Növényt dugványoz (fás szárú dísznövény)   x 

Tőosztást végez (fás szárú dísznövény)   x 

Növényt olt, szemez (fás szárú dísznövény)   x 

Növényt bujtványoz, bujtat (fás szárú 

dísznövény) 
  x 

Magoncot tűzdel (fás szárú dísznövény)   x 

Palántát, csemetét előállít, nevel (fás szárú 

dísznövény) 
  x 

Palántát, csemetét ültet (fás szárú dísznövény)   x 

Metszést végez (fás szárú dísznövény)   x 

Növényt átiskoláz, átültet, gondoz, nevel (fás 

szárú dísznövény) 
  x 

Növekedést, fejlődést szabályoz (fás szárú 

dísznövény) 
  x 

Kitermelést, szedést, betakarítást végez (fás 

szárú dísznövény) 
  x 

Az áru jellegének és az előírásoknak megfelelő 

osztályozást, válogatást végez (fás szárú 

dísznövény) 

  x 

Csomagolást, rakodást, szállítást végez (fás 

szárú dísznövény) 
  x 

Szakszerű tárolásról gondoskodik (fás szárú 

dísznövény) 
  x 

A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások 

betartásával használja, működteti, karbantartja 

a faiskolai dísznövénytermesztésben 

használatos gépeket, eszközöket 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 
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Díszfaiskola létesítése, fenntartása x x 

Faiskolai szaporítás módok x x 

Faiskolai nevelésmódok x x 

Lombhullató díszfák termesztése x x 

Lombhullató díszcserjék termesztése x x 

Kúszócserjék termesztése x x 

Kerti rózsa termesztése x x 

Fenyőfélék termesztése x x 

Lomblevelű örökzöldek termesztése x x 

Örökzöld díszfák, díszcserjék felismerése, 

jellemzése 
x x 

Lombhullató díszfák, díszcserjék felismerése, 

jellemzése 
x x 

Termesztő berendezések ismerete, működtetése x x 

A faiskolai termesztésben előforduló erő- és 

munkagépek, eszközök 
x x 

A faiskolai termesztés speciális munka-, 

környezet- és tűzvédelmi előírásai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Elemi számolási készség x x 

Mennyiségérzék x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Erős fizikum   x 

Döntésképesség   x 

Szervezőkészség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség   x 

Kapcsolatfenntartó készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x 

Áttekintő képesség   x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x 
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32. Faiskolai termesztés tantárgy 216 óra 

 

32.1. A tantárgy tanításának célja 

A faiskolában termeszthető fásszárú dísznövény fajok, a faiskolai termesztési feltételek 

megismertetése, a faiskolai termesztéstechnológia elsajátíttatása és a piacképes árutermelés 

bemutatása. 

 

32.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan, termesztési ismeretek, műszaki alapismeretek. 

 

32.3. Témakörök 

32.3.1. Faiskola létesítése, részei és felszerelése 11 óra 

A díszfák és díszcserjék fogalma, jelentősége.  

A díszfák és díszcserjék csoportosítási szempontjai: szárnövekedés, lombozat, 

díszítőérték, felhasználás szerint.  

A díszfaiskola létesítésének feltételei (természeti és közgazdasági feltételek). 

A faiskola felosztása, részei, felszerelése, kisegítő részei.  

Faiskolai nyilvántartások. EU-s direktívák, növényútlevél, szabadalmi jogok, 

természetvédelmi előírások.  

A faiskolai termelés és értékesítés kapcsolatrendszere (értékesítési csatornák, faiskolai 

lerakat). 

 

32.3.2. Fásszárú növények szaporítása 16 óra 

Az ivaros szaporítás technológiai folyamata: mag begyűjtése, tisztítása, tárolása, 

magvetés helye, ideje, módja, ápolási munkák, átültetés nevelőtáblába.  

Ivartalan szaporítási módok technológiai folyamatai: gyökereztetéses szaporítási 

módok (dugványozás, bujtás), növényi részek összenövesztésével történő 

szaporításmódok (oltás, szemzés), természetes szaporító-képletek leválasztásával 

történő szaporítások (sarjak), mikroszaporítás. 

 

32.3.3. Fásszárú növények nevelése, ápolása, kitermelése 22 óra 

Szabadföldi földlabdás, vagy szabadgyökerű növényanyag előállítása.  

Konténeres növényanyag előállítása.  

Továbbnevelt és koros fák nevelése.  

A faiskola növényvédelme. 

Kitermelés géppel vagy kézzel.  

Osztályozás, vermelés, csomagolás, áru-előkészítés értékesítésre 

 

32.3.4. Fenyőfélék 34 óra 

A nyitvatermők fogalma, jelentősége.  

A nyitvatermők csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, hajtás, toboz), 

szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, oltás, szemzés), felhasználás szerint 

(kiültetés parkba szoliterként vagy csoportosan, sövény, sziklakert, virágkötészet).  

A fenyőfélék ismertetése 
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32.3.5. Lomblevelű örökzöld dísznövények 25 óra 

A lomblevelű örökzöld díszcserjék fogalma, jelentősége.  

A lomblevelű örökzöld díszcserjék csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, 

lombozat, virág, termés), szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, oltás, 

szemzés, sarjakkal), felhasználás szerint (kiültetés parkba szoliterként vagy 

csoportosan, sövény, sziklakert, virágkötészet). 

Az örökzöld lomblevelű díszcserjék ismertetése. 

 

32.3.6. Lombhullató díszfák 50 óra 

A lombhullató díszfák fogalma, jelentősége.  

A lombhullató díszfák csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, törzs, lombozat, 

virág, termés), szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, oltás, szemzés, 

sarjakkal), felhasználás szerint (kiültetés parkba szoliterként vagy csoportosan, 

utcasorfa, sövény, virágkötészet).  

A lombhullató díszfák ismertetése. 

 

32.3.7. Lombhullató díszcserjék 50 óra 

A lombhullató díszcserjék fogalma, jelentősége.  

A lombhullató díszcserjék csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, lombozat, 

virág, termés), szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, bujtás, oltás, szemzés, 

sarjakkal), felhasználás szerint (kiültetés parkba szoliterként vagy csoportosan, 

sövény, sziklakert, talajtakarás, virágkötészet). 

Lombhullató díszcserjék ismertetése. 

A kerti rózsa fajtacsoportjai, felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája. 

 

32.3.8. Kúszó cserjék 8 óra 

A kúszó cserjék fogalma, jelentősége. 

A kúszó cserjék csoportosítása: díszítőérték szerint (lombozat, virág, termés), 

szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, bujtás, oltás, szemzés, sarjakkal), 

felhasználás szerint (felfuttatás házfalra, pergolára, kerti rácsra, talajtakarás, 

virágkötészet). 

A kúszó cserjék ismertetése. 

 

 

32.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

32.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

32.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 
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1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás x       

4. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

 

32.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

 

 

32.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel. 

 

 

33. Faiskolai termesztés gyakorlat tantárgy 468 óra 

 

 

33.1. A tantárgy tanításának célja 

A szabadföldön termeszthető fásszárú dísznövény fajok és fajták felismerése. A szabadföldi 

termesztési feltételek biztosítása, a faiskolai termesztéstechnológia műveleteinek 

alkalmazása és a piacképes árutermelés bemutatása. 

 

 

33.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan, Termesztési ismeretek, Műszaki ismeretek. 

 

33.3. Témakörök 

33.3.1. Dísznövények ismerete 39 óra 

Fenyőfélék, lomblevelű örökzöldek, lombhullató díszfák, díszcserjék, kúszó cserjék 

felismerése, megnevezése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása.  

 

33.3.2. Faiskolai üzem megismerése 14 óra 

A faiskola részeinek megtekintése: termesztő berendezések, konténeres telep, vermelő. 

Kiegészítő létesítmények (raktárak, szociális helyiségek, tároló és manipuláló 

helyiségek, munkatermek, színek, földraktár).  

Faiskolai nyilvántartások tanulmányozása (táblatörzskönyv, szemzési napló). 

 

33.3.3. Szakmai számítások a fásszárú dísznövénytermesztésből 14 óra 

A fásszárú dísznövények termesztésével kapcsolatos szakmai számítások gyakorlása, 

pl. szükséges vetőmag vagy csemetemennyiség kiszámolása, várható hozam, %-os 

veszteségek számítása stb. 

 

33.3.4. Fásszárú növények ivaros szaporítása 52 óra 

Magvak begyűjtése anyanövényekről. 

Húsos termések magjának tisztítása, száraz termések magvainak tisztítása, tobozok 

pergetése.  

Magtárolás szárazon, nedvesen (rétegezés). Magkezelések. 

Magvetés magiskolába, üveg alá.  

Magvetések ápolási munkái. 

 

33.3.5. Fásszárú növények ivartalan szaporítása 104 óra 
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Dugványanyag megszedése, anyatelep ápolási munkái. Kötegelés, elhelyezés tároló 

helyiségekben. Dugványvágás. Kötegelés, vermelés vagy elhelyezés a tároló 

helyiségben. Dugványanyag kitermelése a vermelőből, tároló helyiségből.  

Fásdugványok telepítése: terület előkészítése, gépi sornyitás. Tömörítés, iszapolás, 

bakhátkészítés, törzskönyvi bejegyzés. Bakhát fokozatos lebontása. Visszacsípés 3-5 

levélre. Talajápolás, öntözés, növényvédelem. Őszi nevelési munkák. 

Félfás dugványozás: dugványanyag megszedése, szaporítóágy előkészítése. 

Dugványvágás, hormonozás. Eldugványozás, jeltáblázás, beöntözés. Gyökereztetés 

különböző módjai. 

Örökzöldek és lombhullatók oltása. Szemzés gyakorlása: szemző hajtás szedése, 

kötegelése, jeltáblázása, csomagolása, illetve tárolása a felhasználásig. Alany 

előkészítése. Szemzés elvégzése: bontás, tisztítás, szemzés, kötözés.  

Oltványnevelés munkái: kötöző anyag eltávolítása, szemre metszés. Vadalás. Alakító 

metszés. 

Fásszárú növények szaporítása sarjakkal, bujtással, tőszétosztással. 

 

33.3.6. Telepítés nevelőtáblába 39 óra 

Talaj előkészítése. Sor- és tőtáv kijelölése. Növények előkészítése.  

Szabadgyökerű és földlabdás növények telepítése. Beöntözés. Talajápolás, öntözés, 

növényvédelem.  

Őszi nevelési munkák. 

 

33.3.7. Fásszárú növények nevelése ápolása 142 óra 

Konténeres nevelés: földkeverék elkészítése, megfelelő konténer megválasztása. 

Ültetés (konténerezés).  

Konténeres növények nevelési, ápolási munkái: alakító metszés, öntözés, 

gyomtalanítás, növényvédelem, talajtakarás, téli takarás.  

Természetes és mesterséges törzsnevelés. Törzserősítők kezelése, eltávolítása. 

Koronába metszés, korona kialakítása. 

 

33.3.8. Fásszárú növények kitermelése, áru-előkészítése 64 óra 

Lombhullató fák, cserjék kitermelése: levelezés. Kitermelés kézi és gépi eszközökkel. 

Osztályozás, kötegelés, vermelés, csomagolás.  

Konténeres fás szárú növények áru-előkészítése.  

Növények földlabdás kiszedése, átültetése. A földlabda burkolása. Növényszállítás, 

vermelés. 

 

 

33.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyakorlókert, tangazdaság, faiskola 

 

33.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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33.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. elbeszélés   x     

3. szemléltetés   x   élő anyag 

 

33.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.3. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x x     

4.2. Műveletek gyakorlása x x     

4.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     
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33.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

34. Műszaki ismeretek tantárgy 108 óra 

 

34.1. A tantárgy tanításának célja 

A növényházak típusainak és szerkezeti elemeinek tanulmányozása. A zárt termesztő 

berendezések felszerelései, a kertészeti termesztésben használatos speciális gépek, eszközök 

megismerése, üzemeltetésének elsajátítása, gyakorlása. 

 

34.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Műszaki alapismeretek, fizika. 

 

34.3. Témakörök 

34.3.1. Termesztőberendezések műszaki létesítményei 36 óra 

A növényházak feladata, fajtái, szerkezete.  

A növényházak fűtése (melegvíz-, forróvíz,- gőz-, termál-, talaj-, levegőfűtés), a 

fűtésszabályozás alapjai.  

Tüzelési módok, kazánok (gáz- és olajkazán, szilárdtüzelésű kazánok), a 

fűtőberendezések automatizálása.  

A növényházak vízellátása, alkalmazott öntözési módok, tápoldatozás, automatizálási 

lehetőségek, környezetbarát zárt rendszerek.  

Világítás, árnyékolás, sötétítés, szén-dioxid pótlás.  

Növényházak automatizált, számítógépes üzemeltetése.  

Talajfertőtlenítés, gőzölés. 

 

34.3.2. A kertészeti termesztésben használatos speciális gépek, eszközök 72 óra 

A dísznövénytermesztésben használatos speciális gépek, eszközök, (cserepezőgépek, 

kitermelőgépek, a faiskolában használatos gépek) működtetése, karbantartása. 

A kertészeti termesztésben használatos erő- és munkagépek, eszközök  

A kertészeti termesztésben használatos talajművelő gépek, eszközök  

A kertészeti termesztésben használatos tápanyag-utánpótló gépek, eszközök  

A kertészeti termesztésben használatos öntözőberendezések, gépek, eszközök  

A kertészeti termesztésben használatos növényvédelmi gépek, eszközök  

 

34.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

34.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

34.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. megbeszélés     x   

2. elbeszélés     x   

3. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

34.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

 

35. Műszaki ismeretek gyakorlat 180 óra 
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35.1. A tantárgy tanításának célja 

A növényházak típusainak és szerkezeti elemeinek tanulmányozása. A zárt termesztő 

berendezések felszerelései, a kertészeti termesztésben használatos speciális gépek, eszközök 

megismerése, üzemeltetésének elsajátítása, gyakorlása. 

 

35.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Műszaki alapismeretek, fizika. 

 

35.3. Témakörök 

35.3.1. Termesztőberendezések műszaki létesítményei 36 óra 

A növényházak feladata, fajtái, szerkezete.  

A növényházak fűtése (melegvíz-, forróvíz,- gőz-, termál-, talaj-, levegőfűtés), a 

fűtésszabályozás alapjai.  

Tüzelési módok, kazánok (gáz- és olajkazán, szilárdtüzelésű kazánok), a 

fűtőberendezések automatizálása.  

A növényházak vízellátása, alkalmazott öntözési módok, tápoldatozás, automatizálási 

lehetőségek, környezetbarát zárt rendszerek.  

Világítás, árnyékolás, sötétítés, szén-dioxid pótlás.  

Növényházak automatizált, számítógépes üzemeltetése.  

Talajfertőtlenítés, gőzölés. 

35.3.2. A kertészeti termesztésben használatos speciális gépek, eszközök 144 óra 

A dísznövénytermesztésben használatos speciális gépek, eszközök, (cserepezőgépek, 

kitermelőgépek, a faiskolában használatos gépek) működtetése, karbantartása. 

A kertészeti termesztésben használatos erő- és munkagépek, eszközök  

A kertészeti termesztésben használatos talajművelő gépek, eszközök  

A kertészeti termesztésben használatos tápanyag-utánpótló gépek, eszközök  

A kertészeti termesztésben használatos öntözőberendezések, gépek, eszközök  

A kertészeti termesztésben használatos növényvédelmi gépek, eszközök  

 

35.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyakorlókert, tangazdaság, faiskola 

 

35.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

35.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. megbeszélés   x     

2. elbeszélés   x     

3. szemléltetés   x   élő anyag 
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35.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.3. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x x     

4.2. Műveletek gyakorlása x x     

4.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     
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A 

10965-16 azonosító számú 

Növényházi dísznövénytermesztés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10965-16 azonosító számú Növényházi dísznövénytermesztés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Magot vet (növényházi dísznövény)   x 

Növényt dugványoz (növényházi dísznövény)   x 

Tőszétosztást végez (növényházi dísznövény)   x 

Magoncot tűzdel (növényházi dísznövény)   x 

Palántát, csemetét előállít, nevel (növényházi 

dísznövény) 
  x 

Palántát, csemetét ültet (növényházi 

dísznövény) 
  x 

Növényt átiskoláz, átültet, gondoz (növényházi 

dísznövény) 
  x 

Növekedést, fejlődést szabályoz (növényházi 

dísznövény) 
  x 

Kitermelést, szedést, betakarítást végez 

(növényházi dísznövény) 
  x 

Az áru jellegének és az előírásoknak megfelelő 

osztályozást, válogatást végez (növényházi 

dísznövény) 

  x 

Csomagolást, rakodást, szállítást végez 

(növényházi dísznövény) 
  x 

Szakszerű tárolásról gondoskodik (növényházi 

dísznövény) 
  x 

A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások 

betartásával használja, működteti, karbantartja 

a növényházi dísznövénytermesztésben 

használatos gépeket, eszközöket 

  x 

Kiválasztja az egészséges anyanövényt a 

mikroszaporításhoz 
  x 

Elkészíti a táptalajt a mikroszaporított 

növények elhelyezéséhez 
  x 
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Elvégzi a növények mikroszaporítását, 

táptalajra helyezését 
  x 

Elvégzi a mikroszaporított növények 

szétosztását, új táptalajra helyezését 
  x 

Biztosítja a mikroszaporított növények igényeit   x 

Előkészíti a mikroszaporított növények 

áthelyezését termesztő berendezésbe 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Cserepes levéldísznövények termesztése x x 

Különleges nevelést igénylő növények 

termesztése (páfrányok, pálmák, broméliák, 

kaktuszok, pozsgások, ámpolna növények) 

x x 

Növényházi vágott zöldek termesztése x x 

Cserepes virágzó növények termesztése x x 

Növényházi vágott virágok termesztése x x 

Hajtatás x x 

Növényházi virágzó dísznövények felismerése, 

jellemzése 
x x 

Levéldísznövények felismerése, jellemzése x x 

Termesztő berendezések x x 

A növényi tápanyagok, növekedésszabályozó 

anyagok 
x x 

A szövettenyésztés munkaműveletei x x 

Szövettenyésztésre felhasználható növények x x 

A szövettenyésztés eszközei, anyagai x x 

A növényházi dísznövénytermesztés speciális 

munka-, környezet- és tűzvédelmi előírásai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Elemi számolási készség   x 

Mennyiségérzék   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség   x 

Kézügyesség   x 

A környezet tisztán tartása   x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatfenntartó készség   x 

Határozottság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x 

Áttekintő képesség x x 

Információgyűjtés x x 
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36. Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy 232 óra 

 

36.1. A tantárgy tanításának célja 

A növényházakban termesztett dísznövény fajok és fontosabb fajták megismerése. A zárt 

termesztő berendezések termesztési feltételeinek megismertetése, a növényházi növények 

termesztéstechnológiájának valamint a mikroszaporítás technológiájának elsajátíttatása és a 

piacképes árutermelés bemutatása. A termelt áru felhasználási módjainak megismertetése. 

 

36.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan, Termesztési ismeretek, Műszaki ismeretek, Biológia, Kémia 

 

36.3. Témakörök 

36.3.1. A növényházi termesztés jellemzői 20 óra 

A növényházi dísznövények fogalma, jelentősége.  

A növényházi dísznövények csoportosítása díszítőérték, igény, felhasználás szerint.  

A növényházi dísznövények termesztési feltételei: víz, hő, fény, tápanyag biztosítása, 

szabályozási lehetőségei.  

A növényházi dísznövények szaporítási módjai: magvetés, dugványozás, tőosztás, 

merisztéma szaporítás, természetes szaporítóképletekkel történő szaporítás.  

A növényházi dísznövények speciális nevelési, ápolási munkái, időzített 

termesztéstechnológiák. 

 

36.3.2. Cserepes levéldísznövények 56 óra 

A levéldísznövények fogalma, jelentősége, felhasználási lehetőségei. 

A levéldísznövény fajok morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, felhasználási 

lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, növényvédelem). 

 

36.3.3. Különleges nevelést igénylő levéldísznövények 26 óra 

Pálmák, páfrányok, broméliák, ámpolnanövények, kaktuszok, pozsgások fogalma, 

felhasználási lehetőségei. 

A különleges nevelést igénylő levéldísznövény fajok morfológiai leírása, díszítőértéke, 

igényei, felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

36.3.4. Vágásra alkalmas levéldísznövények 6 óra 

A vágásra alkalmas levéldísznövény fajok morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, 

felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

36.3.5. Cserepes virágzó dísznövények 52 óra 

A cserepes virágzó dísznövények fogalma, jelentősége, felhasználási lehetőségei. 

A cserepes virágzó dísznövény fajok morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, 
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felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

36.3.6. Növényházi vágott virágok 30 óra 

A növényházi vágott virágok fogalma, jelentősége, felhasználási lehetőségei. 

A növényházi vágott virágok fajok morfológiai leírása, díszítőértéke, igényei, 

felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás, 

növényvédelem). 

 

36.3.7. Dísznövények hajtatása 7 óra 

A hajtatás élettani alapja. 

A hajtatás termesztéstechnológiája. 

Hajtatható dísznövények ismertetése. 

 

36.3.8. Dísznövények áru-előkészítése 5 óra 

Osztályozás, csomagolás, szállítás jelentősége.  

Szállítás előtti növénykezelési módok.  

Egyszerű és speciális csomagolások.  

Szállítási módok. 

 

36.3.9. Mikroszaporítás 30 óra 

A növényi sejtek szövetek felépítése növényi sejtek szövetek működése. 

A szövettenyésztés eszközei, anyagai.  

A növényi tápanyagok, növekedésszabályozó anyagok.  

A növény fejlődését befolyásoló tényezők.  

A szövettenyésztés munkaműveletei.  

Szövettenyésztésre felhasználható növények 

 

 

36.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

36.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

36.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. megbeszélés     x   

2. elbeszélés     x   

3. szemléltetés     x projektor, kivetítő 
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36.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

 

 

36.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

37. Növényházi dísznövénytermesztés gyakorlat tantárgy 361 óra 

 

37.1. A tantárgy tanításának célja 

A növényházakban termesztett dísznövény fajok és fontosabb fajták felismerésének, helyes 

megnevezésének gyakorlása. A zárt termesztő berendezések termesztési feltételeinek 

biztosítása, a növényházi növénytermesztés-, valamint a mikroszaporítás-technológia 

műveleteinek betanítása és a piacképes árutermelés bemutatása.  
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37.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan, Termesztési ismeretek, Műszaki ismeretek, Biológia, Kémia. 

 

37.3. Témakörök 

37.3.1. Dísznövények ismerete 35 óra 

Cserepes és vágott növényházi levéldísznövények és virágzó dísznövények felismerése, 

megnevezése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása.  

 

37.3.2. Növényházi dísznövények magvetése 48 óra 

Magbeszerzés lehetőségei.  

Szaporítóláda/tálca, cserép előkészítés, földkeverék elkészítése.  

Magvetés különböző módokon (aprómag, nagymag).  

Magvetések ápolási munkái (csírázásig, csírázás után).  

Különleges magvetések elvégzése. 

 

37.3.3. Növényházi dísznövények vegetatív szaporítása 80 óra 

Anyanövények ápolási, nevelési munkái: kiültetés, kisüllyesztés növényasztalra, 

tisztítás, tápoldatozás, felújítás.  

Mikroszaporítással előállított mini anyanövények kezelése.  

Szaporítás dugványozással: levél-, fej-, szár-, hajtás-, minidugványozással. 

Eldugványozás különböző módokon. 

Gyökereztetés, szaporítóházban, illetve termesztőházon belül kialakított zárt térben. 

Szaporítás sarjakról, indákról: leválasztása, elültetése, becserepezése. 

Szaporítás tőosztással, gyöktörzs feldarabolással: növény kiszedése, tisztítása, 

darabolás, tőosztás elvégzése, cserepezés, kirakás, ápolási munkák. 

 

37.3.4. Növényházi cserepes növények nevelési, ápolási munkái 101 óra 

Cserepezéshez, átültetéshez a földkeverék elkészítése a növény igényének megfelelően. 

Megfelelő cserépméret megválasztása. 

Gyökeres magoncok, dugványok, sarjak cserépbe ültetése. kirakása. 

Ápolási munkák: öntözés, gyomtalanítás, tápoldatozás, növényvédelem. 

Ritkító szétrakás, tisztítás, szellőztetés, árnyékolás, sötétítés.  

Mikroszaporítással előállított kis növények speciális nevelési munkái (kitűzdelés, 

kondicionálás). 

 

37.3.5. Növényházi vágott virágok, zöldek nevelési, ápolási munkái 28 óra 

A növény helyének előkészítése, talajmunkás,  a növény kiültetése, telepítése. 

Öntözés, tápoldatozás, növényvédelem. 

Speciális ápolási munkák: hálózás, visszatörés, hónaljazás, bimbózás. 

 

37.3.6. Dísznövények hajtatása 10 óra 

Ültetőközeg, cserép, hagyma, hagymagumó, gumó előkészítése. 

Cserepezés, vermelés, illetve elhelyezés gyökereztető helyiségben. 
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Felszedés helyes időpontjának meghatározása, felszedés.  

Behordás, kirakás, etioláció, hajtatás. 

Előkészítés értékesítéshez. 

 

37.3.7. Növényházi dísznövények áru-előkészítése 17 óra 

Cserepes levél- és virágos dísznövények válogatása, beöntözése, csomagolása 

különböző módokon (védő-, díszítő csomagolás).  

Vágott virágok szedése, osztályozása, felszívatása, hűtése, csomagolása különböző 

módokon (dobozban, fóliában). 

 

37.3.8. Mikroszaporítás gyakorlat 28 óra 

Anyanövények kiválasztása. 

Táptalaj készítése. 

Mikroszaporítás táptalajra helyezés. 

Tőszétosztás, új táptalajra helyezés. 

Ápolási munkák végzése. 

Áru-előkészítés. 

 

37.3.9. Szakmai számítási feladatok a növényházi dísznövénytermesztésből 14 óra 

A növényházi dísznövények termesztésével kapcsolatos szakmai számítások 

gyakorlása, pl. szükséges vetőmag kiszámolása, várható hozam, %-os veszteségek 

számítása stb. 

Szakmai számítási feladatok mikroszaporításból. 

 

 

37.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyakorlókert, tanüzem, tangazdaság 

 

37.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

37.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. megbeszélés   x     

2. elbeszélés   x     

3. magyarázat   x     

4. szemléltetés   x   élő anyag 

 

37.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.2. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x x     

5.2. Műveletek gyakorlása x x     

5.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

 

 

37.6. 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 

 

Négy évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. 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. 

 

Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Szabadföldi lágyszárú dísznövények (egynyáriak, kétnyáriak, évelők) szaporítása, 

nevelése, ápolása (magvetés, cserepezés, átültetés, gyomtalanítás, talajmunkák, 

öntözés, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem). 

Vágásra alkalmas szabadföldi lágyszárú dísznövények (egynyáriak, kétnyáriak, 

évelők) szedése, áru-előkészítése (virágszedés, válogatás, osztályozás, szárítás, 

csomagolás). 

Évelők ivartalan szaporítása: tőosztás, dugványozás, hagymák felszedése, tisztítása, 

osztályozása, tárolása 

A kertészetben leggyakrabban használatos gépek üzemeltetése, karbantartása. 

Szabadföldi lágyszárú dísznövények felismerése, megnevezése, a helyes kiejtés és 

helyesírás gyakorlása. 

 

A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Évelők ivartalan szaporítása: tőosztás, dugványozás, hagymák felszedése, tisztítása, 

osztályozása, tárolása 

A kertészetben leggyakrabban használatos gépek üzemeltetése, karbantartása. 

Szabadföldi lágyszárú dísznövények felismerése, megnevezése, a helyes kiejtés és 

helyesírás gyakorlása. 

Fás szárú dísznövények (lombhullató és örökzöld díszfák, díszcserjék) szaporítási 

munkái: magszedés, magkezelési eljárások, dugványozás, bujtás, szemzés. 

Fás szárú dísznövények (lombhullató és örökzöld díszfák, díszcserjék) ápolási munkái: 

konténerezés, átültetés, öntözés, gyomtalanítás, növényvédelem. 

Faiskolai nevelési munkák: alakító metszés, természetes és mesterséges törzsnevelés, 

törzserősítők kezelése, eltávolítása. 

A kertészetben leggyakrabban használatos gépek üzemeltetése, karbantartása.  

Fás szárú és növényházi dísznövények felismerése, megnevezése, a helyes kiejtés és 

helyesírás gyakorlása. 

 

A 3/11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Fás szárú dísznövények (lombhullató és örökzöld díszfák, díszcserjék) szaporítási 

munkái: magszedés, magkezelési eljárások, dugványozás, bujtás, szemzés. 
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Fás szárú dísznövények (lombhullató és örökzöld díszfák, díszcserjék) ápolási munkái: 

konténerezés, átültetés, öntözés, gyomtalanítás, növényvédelem. 

Faiskolai nevelési munkák: alakító metszés, természetes és mesterséges törzsnevelés, 

törzserősítők kezelése, eltávolítása. 

A kertészetben leggyakrabban használatos gépek üzemeltetése, karbantartása.  

Fás szárú és növényházi dísznövények felismerése, megnevezése, a helyes kiejtés és 

helyesírás gyakorlása. 

Növényházi dísznövények (cserepes és vágott levél és virágzó dísznövények) 

szaporítási, nevelési, ápolási munkái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. 

 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

a 

 34 622 01 

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
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módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 622 01 Dísznövénykertész szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 

 

A szakképesítés megnevezése: Dísznövénykertész 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

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;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

III. 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 Mezőgazdaság 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak:  

 

nincs 
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XLIV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakiskolai képzés közismereti oktatás 

nélkül 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5   

  

    

  

    0,5   

  

    

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.         0,5       0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.         2       2   

10960-12 

Vállalkozás, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási 

alapismeretek     1            1    

Gazdálkodási 

alapgyakorlatok      1    1 

10961-12  

Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan  
1             1       

Termesztési ismeretek 
2      2    
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Termesztési ismeretek 

gyakorlat  1,5      1,5   

Műszaki 

alapismeretek 2      2    

Műszaki 

alapismeretek 

gyakorlat  3,5            3,5     

10962-12  

Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói 

ismeretek  

1    
 

    
 

    1    
 

    

10963-12  

Szabadföldi 

dísznövénytermesztés 

Dísznövénytermesztés 

1.       5        4,5       

Dísznövénytermesztés 

1. gyakorlat  3 
 

 6 
 

   7 
 

  

10964-12 

Fásszárú 

dísznövénytermesztés 

Dísznövénytermesztés 

2.      

 

 4  

 

     3   

 

 1   

Dísznövénytermesztés 

2. gyakorlat        6       5,5   6  

Műszaki ismeretek 
  1      1  

Műszaki ismeretek 

gyakorlat      3,5    3 

10965-12  

Növényházi 

dísznövénytermesztés 

Dísznövénytermesztés 

3.           6,5        6   

Dísznövénytermesztés 

3. gyakorlat           9,5        10  

Összes óra: 6,5 8  11 12  9  14   14  17,5 11,5   20 

Összes óra: 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 
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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 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakiskolai képzés közismereti 

oktatás nélkül 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen 
1/9. évfolyam 

2/10. 

évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évf. 

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18   

  

    

  

    18 18   

  

    18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4           4 4       4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4       4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2           2 2       2 

Munkaeszközök biztonsága 2           2 2       2 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2       2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4           4 4       4 

Foglalkoztatás II.         16   16     16   16 

Munkajogi alapismeretek          4    4      4    4 
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Munkaviszony létesítése          4    4      4    4 

11497-12 

Foglalkoztatás I.  

Álláskeresés          4    4      4    4 

Munkanélküliség          4    4      4    4 

Foglalkoztatás I.         64   64     64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1         10    10     10   10 

Nyelvtani rendszerezés 2         10   10      10    10  

10960-12 Vállalkozás, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási 

alapismeretek      36        36      32     

A gazdálkodás alapismeretei      14             13     

Vállalkozási alapismeretek      14             13     

Marketing      4              3    

Európai Uniós ismeretek      4              3     
Gazdálkodási 

alapgyakorlatok           32  32         32   

Adózási ismeretek            6          6   

Vállalkozás gyakorlata            12          12   

Adminisztráció            8          8   

Kommunikáció            6          6   

10961-12 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan  36              36         
A növények külső és belső 

felépítése  14              14         

A növények életjelenségei  8              8         

Növényrendszertan  8              8         

Környezettan  6              6         

Termesztési ismeretek 72              72          

A kertészeti termesztés tárgyi  4              4         
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feltételei 

Éghajlattan  12              12         

Talajtan  14              14         

Talajművelés  10              10         

Trágyázás 10       10     

Öntözés 10       10     

Növényvédelem 12       12     
Termesztési ismeretek 

gyakorlat  54       54    
A kertészeti termesztés tárgyi 

feltételeinek megismerése  10       10    

Éghajlattani gyakorlatok  10       10    

Talajtani gyakorlatok  10       10    

Trágyázási gyakorlatok  10       10    

Növényvédelmi gyakorlatok  14       14    

Műszaki alapismeretek 72       72     

Anyagismeret 6       6     

A műszaki ábrázolás alapjai 4  

 

  

 

   4  

 

   

Gépelemek, szerkezeti egységek 10       10     

Belsőégésű motorok 12       12     
Az erőgépek szerkezeti 

felépítése 7       7     

Villanymotorok 1       1     
A termesztés, növényápolás 

gépei 32       32     
Műszaki alapismeretek 

gyakorlat  126       126    
Kéziszerszámok, anyagok 

ismerete, használata  6       7    



 

 95 

  

Gépelemek, szerkezeti egységek 

ismerete  6       7    
Motorok szerkezete, 

működtetése  15       14    
Erőgépek szerkezete, 

működtetése  15       21    

             
Elektromos berendezések, 

villanymotorok működtetése  6       7    
Erőgépek, munkagépek 

összekapcsolása  22       14    
A termesztés, növényápolás 

gépeinek üzemeltetése  56       56    

10962-12  

Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek  36   

 

    

 

      36    

 

      
Munkavédelmi szabályozás és 

felügyelet 2             2         
Munkáltatók és munkavállalók 

munkavédelmi jogai és 

kötelességei 2             2         
A munkavégzés 

jellegzetességei 5       5     

Munkaegészségtan 4       4     

Munkalélektan 2       2     
A kertészeti munkavégzés 

biztonságtechnikája 5       5     

Tűz- és robbanásvédelem 4       4     

Környezetvédelem 4       4     

Természetvédelem 2       2     

Munkajogi alapismeretek  4              4         

10963-12  Dísznövénytermesztés 1.       180       180  162         162 
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Szabadföldi 

dísznövénytermesztés 

Egynyári 

dísznövénytermesztés   36     32     

Egynyári dísznövényismeret   36     36     

Kétnyári dísznövények     16          16          

Évelő dísznövények     10          10          

Évelő dísznövénytermesztés      36         32          

Évelő dísznövényismeret      46          36         
Dísznövénytermesztés 1. 

gyakorlat   108    216      324     252      252 

Dísznövénytermesztés 

általános ismeretei    33                     

Egynyári dísznövények 

ismerete   24               21       

Kétnyári dísznövények 

ismerete    12              7       

Évelő dísznövények ismerete        39         35       
Szakmai számítások 

szabadföldi 

dísznövénytermesztésből    12     7    
Lágyszárú szabadföldi 

növények magvetése  21  30     42    
Lágyszárú szabadföldi 

növények dugványozása  9  18     28    
Lágyszárú szabadföldi 

növények tőosztása    12     7    
Lágyszárú szabadföldi 

növények tűzdelése  9  30     35    

Lágyszárú szabadföldi    24     21    
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növények nevelése ápolása 

Lágyszárú szabadföldi 

növények palántázása    12     14    
Lágyszárú szabadföldi 

növények átültetése, 

gondozása    12     7    
Lágyszárú szabadföldi 

növények szedése, áru-

előkészítése    27     28    

10964-12  

Fásszárú 

dísznövénytermesztés 

Dísznövénytermesztés 2.      144       144  108     32   140  
Díszfaiskola létesítése és 

felszerelése   4     4     

Fásszárú növények szaporítása   10     10     
Fásszárú növények nevelése, 

ápolása   12     12     
Fásszárú növények 

kitermelése, áru-előkészítése   2     2     

Lombhullató díszfák   36     38     

Lombhullató díszcserjék   36     38     

Kúszó cserjék   4     4     

Fenyőfélék   24       20   
Örökzöld lomblevelű 

dísznövények   16       12   
Dísznövénytermesztés 2. 

gyakorlat     216      216    198    192  390  
Lombhullató díszfák 

növényismerete     18          18   12    
Lombhullató díszcserjék 

növényismerete     18          18    18   

Kúszó cserjék növényismerete     6           18       
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Fenyőfélék növényismerete        12             24    
Örökzöld lomblevelűek 

növényismerete        6             18    
Szakmai számítások a fásszárú 

dísznövénytermesztésből       6              18    

Faiskolai üzem megismerése       6           6    12   

 

Díszfák és cserjék ivaros 

szaporítása        12           6    18    
Fásszárú növények 

dugványozása     36      12   36  

Fásszárú növények oltása, 

szemzése   
 

 12 
 

     
 

 24  
Fásszárú növények szaporítása 

sarjakkal bujtással 

tőszétosztással   
 

 6 
 

    6 
 

 12  

Telepítés nevelőtáblába     18      6   24  
Fásszárú növények nevelése 

ápolása     42      12   42  
Fásszárú növények 

kitermelése, áru-előkészítése     18      6   24  

Műszaki ismeretek    36     36    32  32 
Termesztőberendezések 

műszaki létesítményei    14         12   
A dísznövénytermesztésben 

használatos speciális gépek, 

eszközök   
 

22  
 

     
 

20   
Műszaki ismeretek 

gyakorlat        112 112     96 96 

Szerkezettan        34      30  

Termesztőberendezések        27      24  
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műszaki létesítményei 

A dísznövénytermesztésben 

használatos speciális gépek, 

eszközök   
 

  
 

 51    
 

 42  

 

10965-12  

Növényházi 

dísznövénytermesztés 

Dísznövénytermesztés 3.       208  208    192  192 

A növényházi termesztés 

jellemzői   
 

  
 

16     
 

14   

Cserepes levéldísznövények       12      10   
Cserepes 

levéldísznövénytermesztés   
 

  
 

36      36   
Különleges nevelést igénylő 

levéldísznövények   
 

  
 

24      20   

Vágott levéldísznövények       6      4   

Cserepes virágzó dísznövények       36      36   

Növényházi vágott virágok       12      10   
Növényházi vágott virágok 

termesztése   
 

  
 

36      36   

Dísznövények hajtatása       8      6   

Dísznövények áru-

előkészítése   
 

  
 

4     
 

2   

Mikroszaporítás elmélete 

   
 

  
 

18     
 

18   
Dísznövénytermesztés 3. 

gyakorlat   
 

  
 

 304 304     320 320 

Levéldísznövények 

ismerete   
 

  
 

 35    
 

 35  

Növényházi virágzó        21      20  
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dísznövények ismerete 

Szakmai számítások a 

növényházi 

dísznövénytermesztésből   

 

  

 

 14    

 

 10  

Növényházi 

dísznövények magvetése   
 

  
 

 31    
 

 35  

Növényházi 

dísznövények 

dugványozása   

 

  

 

 35    

 

 30  

Növényházi 

dísznövények tőosztással, 

sarjakkal és indáról 

történő szaporítása   

 

  

 

 21    

 

 15  

Növényházi cserepes 

növények ápolási munkái   
 

  
 

 35    
 

 35  

Cserepes növények 

átültetése   
 

  
 

 35    
 

 35  

Növényházi vágott 

virágok nevelési, ápolási 

munkái   

 

  

 

 21    

 

 35  

Hagymás, 

hagymagumós évelő 

növények hajtatása   

 

  

 

 7    

 

 15  

Növényházi 

dísznövények áru-

előkészítése   

 

  

 

 7    

 

 15  
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Mikroszaporítás 

gyakorlat   
 

  
 

 42    
 

 40  

Összesen: 234  288  
140 

 396 432  
140 

 288 448    504  630 
160 

368   640   

Összesen: 522 828 736  2366 1134 1008 2302  

Elméleti óraszámok/aránya    918/ 38,8%    872/ 37,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1448/ 61,2% 1430/ 62,1% 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

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. 
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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 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
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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 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  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  



 

105 

 

24. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy      18 óra 

 

1.49. 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. 

 

1.50. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

1.51. 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. 
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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. 
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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. 
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Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.52. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

1.53. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.53.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

1.5.3 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
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i 
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rt
- 

b
o
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s 
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- 

k
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.54. 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 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

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 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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3. Foglalkoztatás II. tantárgy        16 óra 

 

 A tantárgy tanításának célja 

 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

 Témakörök  

 

 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.  

 

 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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 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. 

Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál 

(NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

 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. 

 

 



 

115 

 

 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

-  

 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

 A tantárgy értékelésének módja 
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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 I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

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 formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság  x  x  x   

Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés    x  x   

Analitikus gondolkodás      x   
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy        64 óra 

 

3.7. 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. 

 

3.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.9. Témakörök 

 

3.3.5. 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. 

 

3.3.6. 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, 
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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.  

 

3.3.7. 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. 

 

3.3.8. 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 szókincset, ami 

alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó 

gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 
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3.10. 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. 

 

3.11. 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. 

 

3.5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

3.5.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    
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2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10960-12 azonosító számú 

 

Vállalkozás, kereskedelmi alapok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10960-12 azonosító számú Vállalkozás, kereskedelmi alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási 

alapismeretek 

Gazdálkodási 

alapgyakorlatok  

G
az

d
ál

k
o

d
ás

 

al
ap

is
m

er
et

ei
 

V
ál

la
lk

o
zá

si
 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
ar

k
et

in
g

 

E
u

ró
p

ai
 

U
n

ió
s 

is
m

er
et

ek
 

A
d

ó
zá

si
 i

sm
er

et
ek

 

V
ál

la
lk

o
zá

s 

g
y

ak
o

rl
at

a 

A
d

m
in

is
zt

rá
ci

ó
 

K
o

m
m

u
n

ik
ác

ió
 

FELADATOK 

Megtervezi a vállalkozását  x    x   

Ismeri az őstermelői tevékenység folytatásának 

feltételeit 
 x       

Kiválasztja a megfelelő vállalkozási formát, elindítja a 

vállalkozását 
 x   x x x  

Üzleti tervet készít  x x   x x  

Megteremti a vállalkozás anyagi feltételeit  x x      

Biztosítja a vállalkozásához szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket 
 x x   x x  

Betartja és betartatja a munkajogi előírásokat  x    x x x 

Irányítási és szervezési feladatokat lát el x   x  x  x 

Folyamatosan fejleszti vállalkozását  x   x x   

Adózási feladatokat lát el  x   x    

Figyelemmel kíséri a vállalkozásával kapcsolatos 

jogszabályokat 
 x    x x  

Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken 

vesz részt 
x   x    x 

Szükség esetén átalakítja, vagy megszünteti 

vállalkozását 
 x    x x  

Piackutatást végez   x   x  x 

Piacbefolyásolási tevékenységet folytat   x     x 

Üzleti tárgyalást, üzleti levelezést folytat   x     x 

Tervet, pályázatot készít/készíttet    x   x x 

Támogatást igényel    x   x x 

Elvégzi a szükséges gazdasági számításokat x        

Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez      x x  

Figyelembe veszi a fogyasztói érdekvédelem 

szabályait 
  x   x  x 

Beszerzi a termeléshez, szolgáltatáshoz szükséges 

anyagokat 
x     x  x 

Készletezési, raktározási tevékenységet folytat x      x  

Értékesítési tevékenységet folytat   x      

SZAKMAI ISMERETEK 

Alapfogalmak x x x x     

Őstermelői tevékenység  x   x  x  
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A termelés ráfordításai és költségei, az egyes ágazatok 

jellemző költségei 
x     x x  

A vállalkozás eredménye x x   x    

A termelési folyamat és tényezői x  x   x   

A vállalkozás fogalma, jellemzői  x       

A vállalkozási formák jellemzői  x       

Vállalkozás létesítése     x x x  

Az üzleti terv készítésének céljai, az üzleti terv 

felépítése 
 x    x x  

A vállalkozás működtetése  x   x x x x 

A vállalkozás átalakítása és megszüntetése  x    x   

A szerződéskötés alapelvei, fontosabb 

szerződéstípusok 
 x     x  

Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése       x  

Az üzleti tárgyalás feltételei, résztvevői, menete   x     x 

A kommunikáció módszerei, eszközei        x 

Az üzleti levelezés szabályai        x 

A fogyasztói magatartás   x      

A piackutatás módszerei   x   x  x 

Marketingtevékenység    x   x  x 

Fogyasztóvédelem   x   x   

Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének 

szabályai 
   x  x x x 

Biztosítási lehetőségek az üzleti életben x     x x  

A vállalkozás pénzügyei, hitelezés  x   x x x  

Adózás, a különböző vállalkozási formákra jellemző 

adózás 
 x   x    

Társadalombiztosítás  x   x  x  

Munkajogi, munkaügyi ismeretek  x    x   

Munkaszervezés  x    x   

Számítógépes nyilvántartás       x  

Beszerzés folyamata       x  

Raktározás, készletezés  x     x  

Leltározás, leltárkészítés  x     x  

Értékesítési módok, folyamata   x   x   

Árképzési stratégiák   x   x   

Mezőgazdasági kompenzációs felár, felvásárlási jegy  x    x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x   x 

Szakmai nyelvi íráskészség        x 

Szakmai írásbeli fogalmazás készsége        x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x    x 

Számolási készség     x x x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x     x x x 

Döntésképesség     x x x x 

Szervezőkészség      x   
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság      x x x 

Kapcsolatteremtő készség        x 

Irányítási készség      x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémaelemzés, - feltárás, - megoldás     x x x x 

Tervezés     x x   

Ismeretek helyénvaló alkalmazása     x x x x 
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4. Gazdálkodási alapismeretek tantárgy  36 óra/32 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók alkalmassá váljanak az önálló gazdálkodás megtervezéséhez, a 

lehetőségeiknek megfelelő gazdálkodási forma kiválasztására, annak 

működtetésére, szükség esetén megszűntetésére. 

Legyenek tisztában a munka világát szabályozó előírásokkal, az alapvető 

munkajogi, adózási szabályokkal. 

Ismerjék a magyar mezőgazdaság piaci szabályozását, a jellemző támogatási és 

pályázati formákat, azok igénylésének módját. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem és társadalomismeret (az Európai Unió kialakulása) 

 

4.3.Témakörök 

 

4.3.1. A gazdálkodás alapismeretei 14 óra/ 13 óra 

 A termelés erőforrásai: 

a termelés eszközrendszere (befektetett eszközök, forgóseszközök, 

termőföld, munkaerő) 

a termelés ráfordításai és költségei 

a termelés eredménye 

fedezeti hozzájárulás 

A termelés reálszférája 

beszerzés 

termelés 

készletezés 

minőség-ellenőrzés 

értékesítés 

A termelés pénzügyei 

a pénz szerepe a piacgazdaságban 

pénzintézeti rendszer, pénzintézetek tevékenysége 

pénzforgalom típusai, jellemzői 

hitelezés 

értékpapírok és tőzsde 

 

4.3.2. Vállalkozási alapismeretek 14 óra/ 13 óra 

A vállalkozások csoportosítása 

- a vállalkozás fogalma, általános jellemzői 

- őstermelői tevékenység jellemzői, működésének szabályai 

- egyéni vállalkozás jellemzői, működésének szabályai 

- egyéni cég, családi gazdálkodás jellemzői, működésének szabályai 
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- gazdasági társaságok jellemzői, működésének szabályai 

- szövetkezet jellemzői, működésének szabályai 

 Cégnyilvántartás, cégfelügyelet 

 Kamarák szerepe a gazdálkodásban 

A vállalkozási formák közötti választás szempontjai 

A vállalkozások beindítása 

alapfeltételek 

a beindítás lépései 

elszámolási, számviteli rendszer 

 üzleti terv készítése 

A munkaviszony és jellemző tulajdonságai 

általános jogi ismeretek 

 munkaviszony keletkezése, megszűnésének, megszüntetésének esetei 

munkáltatós, munkavállaló jogai és kötelezettségei 

 munkáltatós, munkavállaló kártérítési felelőssége 

munkaügyi vita 

 

4.3.3. Marketing         4 óra/ 3 óra 

A marketing fogalmi rendszere (szükséglet, igény, kereslet, kínálat) 

Piaci ismeretek 

piac fogalma 

piac csoportosítása 

 piac résztvevői 

 piactípusok 

piac alapelemei 

Marketing mix 

Marketingterv 

Termék életciklus 

Marketingkommunikáció 

 

4.3.4. Európai Uniós ismeretek         4 óra/ 3 óra 

A témakör részletes kifejtése 

 Az Európai Unió kialakulása és intézményrendszere 

 Közös Agrárpolitika (KAP) 

 Az Európai Unió agrárszabályozása 

 Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája 

 Strukturális alapok, pályázati rendszerek 

 Agrárkörnyezet – védelmi szabályozás 

 Nemzeti támogatások rendszere 

az Agrárpiaci rendtartás eszköz- és intézményrendszere 

az egységes területalapú támogatás 

az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő támogatások 
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4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x  

2.2. Tesztfeladat megoldása   x  

3.. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x 

Szakirodalom 

(könyvek, folyóiratok, 

prospektusok, stb.) 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x  

1.2. elbeszélés  x x  

1.4. megbeszélés  x x  

1.5. vita   x  

1.7. projekt  x   

1.6. kooperatív tanulás  x  

Szakirodalom (könyvek, 

folyóiratok, prospektusok, 

stb.) 

1.7. házi feladat x    
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4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

 

5.  Gazdálkodási alapgyakorlatok tantárgy   32 óra/32 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók elsajátítsák a gazdálkodáshoz szükséges alapvető gyakorlati 

tudnivalókat. Váljanak képessé önállóan személyi jövedelemadó-bevallást 

készíteni, legyenek tisztában járulékfizetési kötelezettségeik ellátásának módjával. 

Ismerjék meg a társadalombiztosítási jogosultságokat, ezáltal tudjanak 

alkalmazottat jogszabályoknak megfelelően alkalmazni. 

Legyenek képesek vállalkozásuk önálló bejelentésére, működtetésére, bejelentések 

megtételére, ismerjék meg a bizonylatkitöltés szabályait, tudjanak önállóan 

pénzforgalommal kapcsolatos alapbizonylatokat kitölteni. 

Ismerjék meg a pályázatírás alapjait, legyenek képesek önálló tájékozódásra. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő programok 

használata, internethasználat) 

Gazdálkodási alapismeretek  

 

5.3. Témakörök  

 

5.3.1. Adózási ismeretek  6 óra/ 6 óra 

 Jövedelemadó bevallás elkészítése 

főállású egyéni vállalkozó esetén 

másodállású egyéni vállalkozó esetén 

őstermelő esetében 

családi gazdálkodás esetében 

alkalmazott esetében 

 Járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 

munkáltatót terhelő járulékok 

munkavállalót terhelő járulékok 

idegenforgalmi hozzájárulás 

útalap hozzájárulás 

környezetvédelmi termékdíj 

 Társadalombiztosítási eljárások rendszere 

egészségügyi szolgáltatások 

táppénzjogosultságok 

betegszabadság 

terhességi – gyermekágyi segély 
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 Jogkövetkezmények, jogorvoslat az adózási rendszerben 
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5.3.2. Vállalkozás gyakorlata 12 óra/ 12 óra 

 Vállalkozás létesítése, átalakítása és megszüntetése 

A vállalkozás tárgyi és személyi (munkaerő) feltételeinek kialakítása 

Az üzleti terv felépítése, tartalma,  

A piackutatás módszerei 

Piacbefolyásoló tényezők (eladás/vásárlás ösztönzés, reklám, személyes eladás, 

imázs) 

Értékesítési módok, értékesítést befolyásoló tényezők 

Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők 

Beszerzés/vásárlás folyamata 

Logisztika 

Pályázatkészítés 

 

5.3.3. Adminisztráció      8 óra/8 óra 

Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése (alaki, tartalmi, formai 

követelmények) 

Számlakitöltés 

készpénzfizetési számla kitöltése 

átutalásos számla kitöltése 

nyugta kiállítása 

készpénzátvételi elismervény kiállítása 

Eszköz- anyag- és készletnyilvántartások vezetése 

Számítógépes adatnyilvántartás 

Leltározás, leltárkészítés, selejtezés 

Termelői regisztráció (őstermelői igazolvány kiváltása, MVH regisztráció) 

Támogatások igénylése 

 

5.3.4. Kommunikáció      6 óra/ 6 óra 

Információforrások kezelése 

Az infokommunikációs irodai eszközök használata (irodai eszközök, telefon, fax, 

szkenner, iratmegsemmisítő) 

Az üzleti levelezés szabályai 

A kommunikáció módszerei, eszközei 

Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete, kiértékelése 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x  

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x x   

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.2. Bizonylatkitöltés feladatleírás alapján x x x 
Bizonylatok, 

gépkönyvek, 

nyilvántartások 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x    

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

Irodahelyiség, irodai 

anyagok és eszközök 

(számítógép, nyomtató, 

fénymásoló, szkenner, 

telefon, fax, stb.) 

Internetelérés és 

szoftverek 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása x x x  

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x    

6. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x x   
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6.2. Szolgáltatási napló vezetése x x   

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x   

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x x   

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt x x   

1.6. kooperatív tanulás x x x  

1.7. szimuláció  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat 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 

10961-12 azonosító számú 

 

Kertészeti alapismeretek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10961-12 azonosító számú, Kertészeti alapismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10961-12 Kertészeti alapismeretek 

Növénytan Termesztési ismeretek 

Termesztési 

ismeretek 

gyakorlat 

Műszaki alapismeretek  
Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Előkészíti a munkaterületet     X       X           X X       

Kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges 

eszközöket, gépeket, anyagokat, majd ezeket a 

hatékony munkavégzéshez elrendezi 

    X       X           X X       

Talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát 

végez 
       X              X X X     X X 

Tápanyag-utánpótlást végez         X      X        X      X X 

Öntözést végez          X  X X          X       X 

A fényviszonyokat szabályozza      X      X X          X       X 

A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza      X      X X          X       X 
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Növényvédelmi feladatot lát el           X     X       X      X X 

A növényekkel, mint élő anyaggal dolgozik X X X X                   X        

Üzemelteti, használja a munka- és erőgépeket, 

eszközöket, kéziszerszámokat, termesztő 

berendezéseket 

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

Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, 

szerszámokat karbantart 
    X       X           X X      X 

SZAKMAI ISMERETEK 

A növényi szervek külső alaktana (morfológia) X                              

A növényi szervek felépítése, működése 

(anatómia) 
X                              

A növények életjelenségei (fiziológia)  X                             

A növénycsoportok jellemzői   X                            

Növények felhasználási lehetőségei   X                            

A növény és a környezet kapcsolata (ökológia)    X                           

A Föld meteorológiai jellemzői      X                         

Magyarország éghajlati viszonyai      X                         

Meteorológiai műszerek      X                         

A talaj alkotórészei, jellemzői       X                        

Talajtípusok jellemzői       X                        

Öntözés módjai          X                     

Öntözés eszközei, gépei     X     X                     

A talajművelés eljárásai        X                       

A talajművelés eszközei, gépei     X   X                       

A tápanyag-utánpótlás lehetőségei         X                      

Trágyafélék jellemzői (szerves- és műtrágyák)         X                      

A tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei     X    X                      

Védekezési eljárások a növényvédelemben           X                    

A fontosabb kórokozók, kártevők, gyomok 

valamint az integrált- és biotermesztésbe használt 

jelentősebb predátor fajok felismerése 

          X                    

A növényvédelem eszközei, gépei     X      X                    
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Termesztő berendezések            X                   

A kertészetben előforduló erő- és munkagépek                 X 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 X X X X         

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X X X X X X X X X X      X X X X X X         

Elemi számolási készség             X                 X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség                             X X 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)                             X X 

Testi erő                             X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság            X X X X X        X X X X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Körültekintés, elővigyázatosság            X            X X X X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés            X X X X X        X X X X X X X 
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6. Növénytan tantárgy                  36 óra/36 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

6.1.A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek a mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek 

az élő növénnyel, illetve annak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy 

tisztában legyenek a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik 

működésével, a legfontosabb növénycsoportokkal, és a növények és a környezete 

kapcsolatával. 

 

6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia. 

Földrajz. 

 

6.3.Témakörök  

 

6.3.1. A növények külső és belső felépítése   14 óra/14 óra 

A gyökér, a szár, a levél (fogalma, feladata, típusai, módosulásai) 

A virág, virágzat (fogalma, részei) 

A termés (fogalma, valódi és áltermés) 

A sejt élő részei: citoplazma, színtestek, sejtmag 

A sejt élettelen részei: sejtfal, sejtüreg-sejtnedv, zárványok 

A növényi szövetek: osztódó szövetek (merisztéma, kambium, sebkambium); 

állandósult szövetek (bőrszövet, szállítószövet, különböző alapszövetek) 

A növényi szervek működése (gyökér, szár, levél, virág, termés). 

  

6.3.2. A növények életjelenségei       8 óra/8 óra 

Anyagcsere: asszimiláció (fotoszintézis, kemoszintézis), disszimiláció (légzés, 

erjedés) 

Növekedés (mennyiségi változás) és fejlődés (minőségi változás) 

A virágos növények fejlődési fázisai: mag nyugalmi állapota, csírázás, vegetatív 

fejlődés (gyökér, szár, levél), generatív fejlődés (virág, termés) 

A növények ivaros szaporodása: virágzás, megporzás, kettős megtermékenyítés, 

termésérés 

A növények ivartalan szaporodása: természetes szaporító képletek (inda, sarj, 

fiókhagyma, sarjhagyma, sarjhagymagumó, gumó) 

Kertészeti szaporítási módok 

Növényi mozgások: passzív, aktív (helyváltoztató, helyzetváltoztató) 

 

6.3.3. Növényrendszertan      8 óra/8 óra 

A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani 

kategóriák, faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan 

A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, 
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nyitvatermők, zárvatermők 

Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok 

 

6.3.4. Környezettan      6 óra/6 óra 

A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, ember); 

élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj) 

Környezetvédelem 

 

6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7. Termesztési ismeretek tantárgy  72 óra/72 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

7.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy kertészeti termesztés fogalmával, ágazataival 

ismertesse meg a tanulókat. 

Éghajlattani és talajtani ismeretek birtokában alapozza meg a kertészeti ágazatok 

termesztését befolyásoló talajművelési, trágyázási és öntözési eljárások 

megismerését és felhasználhatóságát. Mutasson rá az eredményes termesztéshez 

nélkülözhetetlen növényvédelem és környezetvédelem kapcsolatára. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia 

Fizika 

Kémia 

Földrajz 

 

7.3. Témakörök  
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7.3.1. A kertészeti termesztés tárgyi feltételei      4 óra/4 óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, 

növényágyak, műanyag fólia hélyrétegű berendezések), kiegészítő építmények 

(tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti 

szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) 

 

7.3.2. Éghajlattan  12 óra/12 óra 

A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők 

Általános meteorológiai fogalmak: idő, időjárás, éghajlat, légkör, légköri elemek, 

légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, léghőmérséklet, talajhőmérséklet, 

páratartalom, sugárzási viszonyok 

Éghajlattani alapismeretek: az éghajlatot befolyásoló tényezők, éghajlatok 

osztályozása, makroklíma, mikroklíma, éghajlatot jellemző főbb értékek 

Magyarország éghajlata, agrometeorológiája 

 

7.3.3. Talajtan  14 óra/14 óra 

A talaj képződése és fogalma 

A talajok összetétele 

A talajok fontosabb tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerkezet, víz-, levegő-, 

hőgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás) 

A talajok osztályozása 

A talajtulajdonságok vizsgálata 

Kertészeti földnemek, közegek 

 

7.3.4. Talajművelés   10 óra/10 óra 

A talajművelés célja és alapelvei 

Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, 

boronálás, simítózás, hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata 

Talajművelési rendszerek kialakítása, terbezése, különös tekintettel az 

energiatakarékos és a környezetkímélő talajművelési eljárásokra 

 

7.3.5. Trágyázás  10 óra/10 óra 

A trágyázás célja 

A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, felhasználás 

szerinti csoportosítása, összetétele, kezelése, tárolása, hígtrágya, zöldtrágya, 

egyéb szerves trágyák jelentőségének ismertetése), műtrágyák (nitrogén-, 

foszfor-, káliumtartalmú műtrágyák, mikroelem-trágyák jellemzői, használatuk 

lehetőségei és tárolásuk) 

A szervestrágyázás és a műtrágyázás hatásának összefüggései, 

környezetvédelmi vonatkozásai 

 

7.3.6. Öntözés 10 óra/10 óra 
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Az öntözés jelentősége 

Az öntözés célja: vízpótló, kelesztő, frissítő, párásító, nedvességtároló, 

talajátmosó, trágyázó, beiszapoló, színező és fagy elleni öntözés 

Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hőfoka és 

szennyezettsége 

Öntözési módok: felületi, esőszerű, altalaj és csepegtető öntözés 

Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása, 

víztakarékos gazdálkodás jelentőségének kihangsúlyozása  (öntözési norma, 

idénynorma, öntözési forduló) 

 

7.3.7. Növényvédelem   12 óra/12 óra 

A növényvédelem jelentősége, tárgya, rövid története, feladata 

Legfontosabb, a növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, 

gombák, állati kártevők) életfeltételei, károsításuk megjelenési formái 

A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei 

Növényvédő szerek ismerete, felhasználása, tárolása 

A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés 

A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben 

Komplex és integrált növényvédelem 

Az integrált- és bio termesztéshez nélkülözhetetlen parazita és predátor fajok 

ismerete 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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8. Termesztési ismeretek gyakorlat tantárgy   54óra/54 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatokon az eredményes kertészeti termesztéshez szükséges 

alapismereteket sajátítsák el a tanulók. 

A meteorológiai eszközök használata, a talajmintavételi módok és az egyszerű 

talajvizsgálatok, a tápanyag utánpótlásra használt anyagok ismerete elősegíti az 

eredményes gazdálkodást. 

A legfontosabb kultúrnövényeket károsító szervezetek, és azok életfeltételeinek 

ismerete hozzásegít a környezetkímélő növényvédelmi szemlélet elsajátításához. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia 

Fizika 

Kémia 

Földrajz 

Termesztési ismeretek 

Növénytan 

 

8.3. Témakörök 

 

8.3.1. A kertészeti termesztés tárgyi feltételeinek megismerése   10 óra/10 óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztő berendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztő 

edények (cserepek, szaporító ládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, 

gereblye, kapa, metszőolló stb.) megismerése 

 

8.3.2. Éghajlattani gyakorlatok   10 óra/10 óra 

A meteorológiai mérőház 

A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas 

nedvességmérő, száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet 

mérésének eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 

A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható 

mérőeszközök (Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas 

szélsebességmérő) 

 

8.3.3. Talajtani gyakorlatok   10 óra/10 óra 

A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavétel (szelvényminta, átlagminta) 

Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra 
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Egyszerű talajvizsgálatok (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, 

mésztartalom) 

 

8.3.4. Trágyázási gyakorlatok   10 óra/10 óra 

Szerves trágyák ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű 

szerves trágyák, komposzttrágyák) 

Műtrágyák ismerete (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

Trágyaanyagok kijuttatásának módjai 

Alapvető trágyázási eljárások 

 

8.3.5. Növényvédelmi gyakorlatok   14 óra/14 óra 

Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők 

kártételének felismerése (kór- és kárképek) 

Kórokozók és kártevők legfontosabb természetes ellenségeinek ismerete 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése 

Permetlé-összetétel számítás 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem 

mérgező szerekkel) 

 

8.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

9. Műszaki alapismeretek tantárgy   126 óra/126 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának feladata általános műszaki ismeretek nyújtása, a 

kertészetben használt erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, 

szerkezetének megismertetése. 
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9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Anyagismeret       6 óra/6 óra 

A szerkezeti anyagok tulajdonságai, jellemző felhasználási módjuk 

Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz, horgany, ólom, ón, nikkel, 

forraszanyagok 

Műanyagok, tömítő- és szigetelőanyagok, a beton 

Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg, fólia, műanyagok 

Tüzelő- és kenőanyagok, ezek jellemző tulajdonságai, felhasználásuk 

 

9.3.2. A műszaki ábrázolás alapjai       4 óra/4 óra 

A műszaki rajzok rendszere, szabványok, vonalvastagságok, szövegmező, 

méretarányok 

Alapvető ábrázolási módok, a vetületek, ezek elrendezése 

Alkatrészrajz, összeállítási rajz, metszet 

Méretjelölés, méretháló 

Gépészeti működési vázlat 

Építészeti rajz 

 

9.3.3. Gépelemek, szerkezeti egysége   10 óra/10 óra 

Gépelemek, kötőgépelemek fogalma 

Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések 

Tengelyek, csapágyak, a csapágyak feladata, fajtái, karbantartása 

Tengelykapcsolók: a tengelykapcsolók típusai, jellemzőik 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás) 

Az áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 

Szivattyúk: dugattyús, membrán-, centrifugál-, fogaskerék-szivattyú, 

centrifugálszivattyú, csavarlapátos szivattyú 

 Hidraulikus munkahengerek 
 

9.3.4. Belsőégésű motorok   12 óra/12 óra 

A négyütemű Otto-motor szerkezete, működése 

A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése 

A kétütemű motorok 

Az Otto-motor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása 

Az elemi karburátor működése, a hidegindítás 

A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a 

légtelenítés, a hidegindítás 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 
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9.3.5. Az erőgépek szerkezeti felépítése      7 óra/7 óra 

Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, 

tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

A teljesítményleadó-tengely, a függesztő szerkezet, a vonószerkezet 

A járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása 

A járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek 

üzemeltetése, karbantartása 

 

9.3.6. Villanymotorok       1 óra/1 óra 

A villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái 

A villanymotorok üzemeltetése, biztonságtechnikája 

 

9.3.7. A termesztés, növényápolás gépei   32 óra/32 óra 

A talajművelő gépek 

Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása 

A boronák fajtái, működésük 

A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása 

A lazítók és a hengerek 

A talajmarók 

Az ásógép 

Magágykészítők 

Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása 

A hígtrágya kijuttatása 

A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (szilárd és folyékony 

műtrágyák kijuttatása) 

A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és 

háti permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok Hidraulikus 

porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, 

működése 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei 

A porozógépek, csávázók 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai 

A szállítás, rakodás gépei 

Permetlé összetétel számítása 

Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire 
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Az öntözési módok (felületi, esőztető, mikro-, csepegtető öntözés), az 

öntözőberendezések fő egységei stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik 

Tápanyag-utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

10. Műszaki alapismeretek gyakorlat tantárgy   126 óra/126 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatok során fel kell készíteni a tanulókat a kertészetben alkalmazott 

kéziszerszámok, eszközök készségszintű használatára, a gépek, berendezések 

szakszerű üzemeltetésére. 

Legyenek képesek elvégezni az egyszerűbb javításokat, az eszközök, 

berendezések, gépek karbantartását. Meg kell tanulniuk a munkavédelmi, 

tűzvédelmi, környezetvédelmi és higiéniai előírásoknak megfelelően, a 

veszélyeket elhárító módon dolgozni. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika 

Műszaki alapismeretek 

 

10.3. Témakörök  

 

10.3.1. Kéziszerszámok, anyagok ismerete, használata     6 óra/7 óra 

A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása 

A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása 
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10.3.2. Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete     6 óra/7 óra 

A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, 

tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, 

karbantartásuk, jellegzetes meghibásodásuk 

 

10.3.3. Motorok szerkezete, működtetése 15 óra/14 óra 

Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, 

valamint a levegőszűrő fő részei, működése 

Hidegindítások, indítások gyakorlása 

A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása 

Üzemanyagok, kenőanyagok 

 

10.3.4. Erőgépek szerkezete, működtetése 15 óra/21 óra 

Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, 

elhelyezkedése a járművön 

Az erőátvitel egységei 

A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 

 

10.3.5. Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése  

6 óra/7 óra 

A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, 

működésük, karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, 

biztosítékok) 

Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése 

 

10.3.6. Erőgépek, munkagépek összekapcsolása 22 óra/14 óra 

A 3 pont felfüggesztés, ennek állítási lehetőségei 

A vonóhorog, a teljesítmény-leadó tengely, a hidraulikus és elektromos 

csatlakoztatás 

A traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, 

szétkapcsolása 

A csatlakoztatás biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése 

Motoros kisgépek kezelése 

 

10.3.7. A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése  56 

óra/56 óra 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a 

csatlakoztatások, beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a 

rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, 

boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák) 
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Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, 

csatlakoztatásuk az erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk 

gyakorlása 

A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, 

üzemeltetése, szabályozása, karbantartása 

Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és 

szállítólevegős permetezők 

Vontatott porozó 

Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros 

Szórófejek, cseppnagyság jelentősége 

Környezetvédelmi, karbantartási feladatok 

Permetlé összetétel számítás 

Permetezőgépek automatikái 

A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása 

A billenthető pótkocsik üzemeltetése 

Traktoros és önjáró homlokrakodók 

Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása 

Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények 

Elektromos és gázüzemű rakodók 

Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei 

(szivattyúk, vezetékek, szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek) 

Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, 

üzemeltetése, karbantartása 

Öntözési automatika 

A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, 

komposztálók, láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása 

 

10.4. 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) 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 10962-12 azonosító számú, Kertészeti munkavállalói ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek 
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FELADATOK 

Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, 

biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási 

jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat 

X X X X X X X X    

Környezetvédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat 

betart, betartat 
        X X  

Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről       X     

A munkaviszony megkezdésére, folytatására, 

megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó szabályokat, 

előírásokat betart, betartat 

          X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, higiéniai 

előírások 
X X X X X X X X    
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Környezetvédelmi szabályok         X   

Természetvédelem (védett növények)          X  

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái         X   

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések használata        X    

Munkajogi fogalmak           X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése 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 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X X X X X X X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   X    X X X X  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság   X    X X    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X X X X X X X X X X 

Körültekintés, elővigyázatosság            
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11. Munkavállalói ismeretek tantárgy               36 óra/36 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan komplex ismeretanyag biztosítása, amely a kertészet bármely területén 

lehetővé teszi a munkavédelmi, tűzvédelmi, ergonómiai és környezetvédelmi 

szempontoknak megfelelő munkavégzést.  

Adjon megfelelő biztonságot a balesetek és betegségek megelőzésében; a 

balesetekkel kapcsolatos operatív és adminisztratív teendők végzésében, valamint 

tudatosítsa a tűzvédelmi teendőket. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Munkavédelmi szabályozás és felügyelet       2 óra/2 óra 

A munkavédelem fogalma és feladatai 

Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, 

munkabiztonság, biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, 

biztonságtechnika fogalma, feladata 

A munkavédelmi törvény, jogszabályok 

Biztonsági szabályzatok 

A munkavédelem helyi szabályai 

Gépkönyv, használati és kezelési utasítás 

Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás 

Műveleti - munkahelyi utasítás 

Szabványok a munkavédelemben 

A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei 

Szabványok alkalmazása 

A munkavédelem szervezetei 

Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, 

munkahelyi szervek 

  

11.3.2. Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és 

kötelességei            2 óra/2 óra 

A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek 

munkavédelmi feladatai 

A munkavállalók munkavédelmi feladatai 

 

11.3.3. Balesetek, baleset-elhárítás       5 óra/5 óra 

Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma 
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A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

A balesetek típusai, jellegzetes okai 

Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

Baleseti ellátás, rehabilitáció 

A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények 

Munkahelyi magatartás 

Biztonsági berendezések, védőburkolatok 

Biztonsági szín- és alakjelek 

Rendszeres ellenőrzés, karbantartás 

Anyagmozgatás általános szabályai 

Anyagtárolás általános szabályai 

Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai 

A laikus elsősegélynyújtó alapvető feladatai, az első ellátás nyújtása, a 

veszélyes behatás megszakítása, a sérült biztonságba helyezése 

Sérülések csoportosítása, ellátásuk 

A légzés és vérkeringés fenntartása 

Gondoskodás az orvosi ellátásról 

Az elsősegélynyújtás eszközei 

  

11.3.4. A munkavégzés jellegzetességei       2 óra/2 óra 

A munkák csoportosítása 

Az ember energiaszükséglete 

A fizikai munka energiaszükséglete 

Alap, munka- és szabadidős tevékenységi energia 

A dinamikus és statikus munka jellemzése 

Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete 

A szervezet alkalmazkodása a terheléshez 

A fáradás fizikai és pszichikai módjai 

A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni 

alakulása, életkor, monotonitás, a munka szervezettsége). Munkaidő-

pihenőidő összhangja 

  

11.3.5. Munkaegészségtan       4 óra/4 óra 

Fogalmak és feladatok az általános és részletes munkaegészségtannal 

kapcsolatban, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, berendezésének 

általános követelményei 

Telepítés, elrendezés (tájolás), domborzati viszonyok, talajviszonyok, 

közművesítés, úthálózat, uralkodó szélirány, tömbös és pavilonos rendszer 

Munkahelyi klíma, hőmérséklet, nedvességtartalom, légsebesség, 

légszennyezettség 

Légzésvédők fajtái és használata 
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Munkahelyek világítása, természetes és mesterséges világítás Színdinamikai 

kérdések, a munkahely színezésének élettani, lélektani hatása a 

munkateljesítményre 

Üzemi létesítmények, egészségügyi és szociális létesítmények hatása, 

következményei 

Zaj- és rezgéshatás 

Mérgezések, fertőzések 

A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei 

Alkalmassági vizsgálat, (előzetes, időszakos) 

Egészségügyi könyv 

Nők és fiatalkorúak védelme 

Védőeszközök, védőital, szervezési intézkedések 

Az ergonómia fogalma és feladata, az ember és a gépkialakítás kapcsolatának 

jelentősége a hatékony és az egészséges munkavégzés szempontjából 

  

11.3.6. Munkalélektan       2 óra/2 óra 

A munkalélektan fogalma és feladata, alapfogalmak 

Munkabiztonság pszichikai háttere 

Személyiség, magatartás, intelligencia, rátermettség, tehetség, érdeklődés, 

alkalmazkodás, képesség (értelmi és manuális), jártasság, készség 

A pszichikai tényezők befolyásoló szerepe, a balesetek keletkezésének 

pszichikai okai 

A munkát végző közösség és a biztonságos munkavégzés 

Az alkoholos és egyéb befolyásoltság 

  

11.3.7. A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája       5 óra/5 óra 

Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, munkavégzés általános szabályai 

A villamos áram élettani hatása, villamos berendezések üzemeltetésének 

általános szabályai, szabad vezeték közelében végzett munkák 

Villámvédelem, villámhárító berendezések 

A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági 

szabályai 

Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája, biztonságos 

eszközhasználat 

Munkagépek felszerelése, használata 

Kézi munkák során használandó védőfelszerelések 

Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe 

helyezési eljárás jelentősége 

Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei 

Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás, és tárolás általános biztonságtechnikai 

előírásai, környezetvédelmi vonatkozásai 

A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, 
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környezetvédelmi vonatkozásai 

A szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése 

Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, elsősegélynyújtás 

növényvédőszer-mérgezéskor 

Áru- és vagyonvédelem 

  

11.3.8. Tűz- és robbanásvédelem      4 óra/4 óra 

Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak 

Tűzveszélyességi osztályok 

Éghetőség, tűzállóság 

Tűzvédelmi jogszabályok, irányító szervek, tűzoltóságok 

Az üzemi tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi oktatás, tűzriadó-terv 

Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai 

Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése 

Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (szén-dioxid) 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai 

  

11.3.9. Környezetvédelem      4 óra/4 óra 

A környezetvédelem fogalma és feladatai 

A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek 

A különböző környezet- és természetvédelmről (a veszélyes hulladékokról, 

az erdőkről, a vadakról stb.) szóló törvények 

A minisztérium és a hatóságok 

Környezetvédelmi feladatok 

A talajvédelem: sík és dombvidéki 

Talajerózió, defláció 

A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres 

növényvédelem hatása 

A víz védelme 

A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási 

lehetőségek 

Tisztított szennyvíz elhelyezése 

A levegő tisztaságának védelme 

A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság 

megóvásának lehetőségei 

Az erdők és a vadak védelme 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok 

ártalmatlanításának, újrahasznosításának eljárásai 

A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 

Környezetvédelmi károk és bírságolás 
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11.3.10. Természetvédelem  2 óra/2 óra 

A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban 

Védett növények és állatok fogalma, a legfontosabb védett növény- és 

állatfajok 

A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén 

Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 

Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 

  

11.3.11. Munkajogi alapismeretek       4 óra/4 óra 

Munkajogi fogalmak 

Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka 

díjazása 

Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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 10963-12 azonosító számú, Szabadföldi dísznövénytermesztés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10963-12 

Szabadföldi dísznövénytermesztés 

Dísznövénytermesztés 1. Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat 
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FELADATOK  
Magot vet (lágyszárú szabadföldi dísznövény) 

 
X    X    X         X X        

Növényt dugványoz (lágyszárú szabadföldi dísznövény) 

 
 X        X         X  X       

Tőszétosztást végez (lágyszárú szabadföldi dísznövény) 

 
         X            X      

Magoncot tűzdel (lágyszárú szabadföldi dísznövény) 

 
X  X  X      X    X     

Palántát, csemetét előállít, nevel(lágyszárú szabadföldi 

dísznövény) 

 

X  X  X      X     X X   

Palántát, csemetét ültet (lágyszárú szabadföldi dísznövény) 

 
X  X  X      X         

Növényt átiskoláz, átültet, gondoz (lágyszárú szabadföldi 

dísznövény) 

 

X  X  X             X  
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Növekedést, fejlődést szabályoz (lágyszárú szabadföldi 

dísznövény) 

 

X  X  X      X         

Kitermelést, szedést, betakarítást végez (lágyszárú 

szabadföldi dísznövény) 

 

X  X  X      X   X      

Az áru jellegének és az előírásoknak megfelelő osztályozást, 
válogatást végez (lágyszárú szabadföldi dísznövény) 

 

X  X  X   X X X         X 

Csomagolást, rakodást, szállítást végez (lágyszárú szabadföldi 

dísznövény) 

 

X  X  X         X     X 

Szakszerű tárolásról gondoskodik (lágyszárú szabadföldi 

dísznövény) 

 

X  X  X               

Használja, működteti, karbantartja a szabadföldi 

dísznövénytermesztésben használatos gépeket, eszközöket 

 

X  X  X  X     X        

SZAKMAI ISMERETEK 

 Magvetéssel szaporított egynyári dísznövények termesztése 

 

X              X            

Dugványozással szaporított egynyári dísznövények 

termesztése 

 

 X             X             

Kétnyári dísznövények termesztése 

 
     X           X           

Évelő dísznövények csoportosítása igény szerint 

 
   X      X          

Évelő dísznövények szaporítási módjai 

 
    X         X      

Évelő dísznövények nevelése 

 
               X X X X 

Egy- és kétnyári dísznövények felismerése, jellemzése 

 
 X X      X           

Évelő dísznövények felismerése, jellemzése 

 
     X    X          

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése 

 
X   X      X    X              

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 

 
 X  X      X    X              

 Szakmai nyelvű beszédkészség 

 

 X  X  X  X X X  X               

Elemi számolási készség 

 
          X X X X X X X X X 

Mennyiségérzék 

 
          X X X X X X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Szervezőkészség 

 

                  X X X X X X X X X 

Önállóság                   X X X X X X X X X 

 Precizitás 

 

  X   X     X    X  X X  X X  X     

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 



 

 161 

 

 Kapcsolatfenntartó készség 

 

                  X X X X X X X X X 

 Határozottság 

 

            X      X X X X X X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Logikus gondolkodás 

 

 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 

 Gyakorlatias feladatértelmezés 

 

      X    X X X X X X X X X 
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12. Dísznövénytermesztés 1. tantárgy    180 óra/162 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek számára megismertetni a szabadföldön termeszthető 

dísznövény fajokat és fajtákat. A szabadföldi termesztési feltételek 

megismertetése, az egy- kétnyári és évelő növények termesztéstechnológiájának 

elsajátíttatása és a piacképes árutermelés bemutatása. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan 

Termesztési ismeretek 

Termesztési ismeretek gyakorlat 

Biológia 

Földrajz 

Kémia 

 

12.3. Témakörök 

 

12.3.1. Egynyári dísznövénytermesztés  36 óra/32 óra 

Az egynyári dísznövények fogalma, jelentősége.  

Az egynyári dísznövények csoportosítása szaporítási mód (magvetéssel, 

dugványozással), tenyészidő (palántanevelést igénylő, állandó helyre 

vetendő) és felhasználási mód szerint (kiültetés, vágott virág, 

szárazkötészet). 

Az egynyári dísznövények termesztéstechnológiája. 

 

12.3.2. Egynyári dísznövényismeret   36 óra/36 óra 

Az egynyári dísznövények ismertetése (jellemzés, termesztés, igény, 

felhasználás). 

 

12.3.3.  Kétnyári dísznövények   16 óra/16 óra 

A kétnyári dísznövények fogalma, jelentősége.  

A kétnyári dísznövények csoportosítása szaporítási mód  

(magvetéssel, dugványozással), tenyészidő (hosszú tenyészidejű, rövid 

tenyészidejű) és felhasználási mód szerint (kiültetés, vágott virág).  

A kétnyári dísznövények termesztéstechnológiája.  

A kétnyári dísznövények ismertetése (jellemzés, termesztés, igény, 

felhasználás). 

 

12.3.4. Évelő dísznövények   10 óra/10 óra 

Az évelő dísznövények fogalma, jelentősége.  

Az évelő dísznövények csoportosítása igény, szaporítási mód, virágzási idő, 
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virágszín, felhasználási mód szerint. 

 

12.3.5.  Évelő dísznövénytermesztés 36 óra/32 óra 

Az évelő dísznövények termesztéstechnológiája: szaporítás, speciális 

nevelési, ápolási munkák. 

 

12.3.6. Évelő dísznövényismeret 46 óra/36 óra 

Az évelő dísznövények ismertetése (jellemzés, termesztés, igény, 

felhasználás). 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13. Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat tantárgy          324 óra/252 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A szabadföldön termeszthető egy-, és kétnyári, valamint évelő dísznövény fajokat 

és fajták felismerésének, meghatározásának képessége. A szabadföldi termesztési 

feltételek biztosítása, az egy- kétnyári és évelő növény-termesztéstechnológia 

lépéseinek bemutatása és a munkaműveletek begyakoroltatása, valamint a 

piacképes árutermelés bemutatása. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan 

Termesztési ismeretek 

Termesztési ismeretek gyakorlat 

Biológia 

Földrajz 
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Dísznövénytermesztés 1. 

 

13.3. Témakörök 

 

13.3.1. Dísznövénytermesztés általános ismeretei       33 óra óra 

A növények elterjedése, környezeti és termesztési feltételek megismerése 

A dísznövénytermesztés színterei 

Dísznövénytermesztés során használt anyagok, eszközök 

Ivaros szaporítás során használatos eszközök, gépek, 

Termesztőberendezések 

A szaporításmódok, és azok munkafogásai 

Közegek, termesztőedények,  

 

13.3.2. Egynyári dísznövények ismerete   24 óra/21 óra 

A növények felismerése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés 

elsajátítása.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

13.3.3. Kétnyári dísznövények ismerete     12 óra/7 óra 

A növények felismerése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés 

elsajátítása.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

13.3.4. Évelő dísznövények ismerete   39 óra/35 óra 

A növények felismerése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés 

elsajátítása.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

13.3.5. Szakmai számítások szabadföldi dísznövénytermesztésből  

 12 óra/7 óra 

A szabadföldi dísznövények termesztésével kapcsolatos szakmai számítások 

gyakorlása, pl. tenyészterület kiszámítása, szükséges vetőmag vagy 

palántamennyiség kiszámolása, várható hozam becslése stb. 

 

13.3.6. Lágyszárú szabadföldi növények magvetése   51 óra/42 óra 

Maggyűjtés, magbeszerzés módjai.  

Szaporítóláda, szaporítótálca földkeverék előkészítése, láda/ szaporítótálca 

töltés. Magvetések különböző módon, takarás, beöntözés, jeltáblázás.  

Magvetés ápolási munkái (csírázásig, csírázás után).  
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Magvetés állandó helyre: ágyás előkészítés, vetőbarázdák meghúzása, vetés 

szórva, szemenként.  

Jeltáblázás, magtakarás, beöntözés.  

Ápolási munkák: öntözés, talajlazítás, gyomtalanítás, kikelt magvetés ápolási 

munkái. Egyelés (helyes tőszám beállítása). 

 

13.3.7. Lágyszárú szabadföldi növények dugványozása   27 óra/28 óra 

Egynyáriak dugványozása: anyanövények meghajtatása (öntözés, ráfűtés, 

tápanyag-utánpótlás).  

Szaporítóközeg, láda/ szaporítótálca előkészítése, dugványszedés, 

dugványvágás. Eldugványozás, beöntözés, jeltáblázás, láda elhelyezése, 

árnyékolás. Gyökereztetés. Évelők dugványozása: a dugványozás 

időpontjának meghatározása. 

Szaporítóközeg készítése, szaporító láda/ szaporítótálca előkészítése, 

dugványszedés, dugványvágás. Eldugványozás, beöntözés, jeltáblázás. 

Gyökereztetés. 

 

13.3.8. Lágyszárú szabadföldi növények tőosztása     12 óra/7 óra 

Felszedés, tőosztás végrehajtása, gyökér, lombozat kurtítása.  

Vermelés. Kiültetés végrehajtása, beöntözés.  

Ápolási munkák: gyomtalanítás, talajlazítás, szükség szerint öntözés.  

Takarás érett trágyával, komposzttal stb. 

 

13.3.9. Lágyszárú szabadföldi növények tűzdelése   39 óra/35 óra 

Láda/ szaporítótálca és föld előkészítése, láda/ szaporítótálca töltés, sorok 

kijelölése, magoncok kiszedése, tűzdelés.  

Beöntözés, jeltáblázás, tűzdelés ápolási munkái. 

 

13.3.10. Lágyszárú szabadföldi növények nevelése, ápolása 24 óra/21 óra 

Egy- és kétnyáriak: cserepező közeg és cserép előkészítése, munkaasztal 

célszerű elrendezése. Palánta kiszedése a ládából/ szaporítótálcából, 

cserepezés.  

Kirakás, beöntözés, ápolási munkák.  

Hagymás évelők nevelése: talajlazítás, gyomtalanítás, idegenelés, fejelés. 

Fagyérzékeny évelők őszi felszedése, téli tárolása, tavaszi ültetése. 

 

13.3.11. Lágyszárú szabadföldi növények palántaültetése 12 óra/14 óra 

Ágyás előkészítés, sor- és tőtáv kijelölése, palánta kiszedése, szállítása. 

Kiültetés ültetőfával (szálas palánta), ültető kanállal, beöntözés.  

Ápolási munkák: öntözés, gyomtalanítás, talajlazítás. 

 

13.3.12. Lágyszárú szabadföldi növények átültetése, gondozása  
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12 óra/7 óra 

Föld és cserép előkészítése, munkaasztal célszerű elrendezése.  

Palánta kiszedése a ládából, cserepezés.  

Kirakás, beöntözés, ápolási munkák. 

 

13.3.13. Lágyszárú szabadföldi növények szedése, áru-előkészítése 

27 óra/28 óra 

Egynyári palánták: edzés. Válogatás, osztályozás, csomagolás  

Hagymás évelők hagymatermesztése: felszedés kézzel, gépi felszedés 

megtekintése.  

Tisztítás, osztályozás kézzel, gépi tisztítás – osztályozás megtekintése.  

Tárolás. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási 

módszerek (ajánlás) 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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 

10964-12 azonosító számú 

 

Fásszárú dísznövénytermesztés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10964-12 azonosító számú, Fásszárú dísznövénytermesztés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10964-12 

Fásszárú dísznövénytermesztés 

Dísznövénytermesztés 2.  Dísznövénytermesztés 2. gyakorlat 
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FELADATOK 

Magot vet (fásszárú dísznövény) 

 
  X             X X    X  X   X   X 

Növényt dugványoz (fásszárú dísznövény) 

  X                X    X  X   X  
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Tőszétosztást végez (fásszárú dísznövény) 

 
 X                  X  X       

Növényt olt, szemez (fásszárú dísznövény) 

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

Növényt bujtványoz, bujtat (fásszárú 

dísznövény) 

 

 X                  X         

Magoncot tűzdel (fásszárú dísznövény) 

 
 X X              X     X       

Palántát, csemetét előállít, nevel (fásszárú 

dísznövény) 

 

  X            X X     X X   X   X 

Palántát, csemetét ültet (fásszárú 
dísznövény) 

 

  X            X      X    X   X 

Metszést végez (fásszárú dísznövény) 

 
  X  X X X X X             X       

Növényt átiskoláz, átültet, gondoz 

(fásszárú dísznövény) 

 

  X X                 X  X  X   X 

Növekedést, fejlődést szabályoz (fásszárú 

dísznövény) 

 

  X            X       X       

Kitermelést, szedést, betakarítást végez 

(fásszárú dísznövény) 

 

   X           X        X  X   X 

Az áru jellegének és az előírásoknak 

megfelelő osztályozást, válogatást végez 

(fásszárú dísznövény) 

 

   X                   X  X   X 

Csomagolást, rakodást, szállítást végez 

(fásszárú dísznövény) 

 

   X                   X  X   X 

Szakszerű tárolásról gondoskodik (fásszárú 

dísznövény) 

 

   X                   X  X   X 

Használja, működteti, karbantartja a 

faiskolai dísznövénytermesztésben 

használatos gépeket, eszközöket 

 

                       X X X X X 

SZAKMAI ISMERETEK 
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 Díszfaiskola létesítése, fenntartása 

 
 X                           X                        

 Faiskolai szaporítás módok 

  X               X X X X         

 Faiskolai nevelésmódok 

 
X  X X                 X X X      

Lombhullató díszfák termesztése 

 
    X     X       X X X X X X X      

Lombhullató díszcserjék termesztése 

 
     X     X      X X X X X X X      

Kúszócserjék termesztése 

 
      X     X     X X X X X X X      

Kerti rózsa termesztése 

 
     X     X      X X X  X X X      

Fenyőfélék termesztése 

 
       X         X X X  X X X      

Lomblevelű örökzöldek termesztése 

 
        X     X   X X   X X X      

Örökzöld díszfák, díszcserjék felismerése, 

jellemzése 

 

      X X     X X               

Lombhullató díszfák, díszcserjék 

felismerése, jellemzése 

 

    X X X   X X X                 

Termesztő berendezések 

 
                       X  X X  

A dísznövénytermesztésben előforduló erő- 

és munkagépek, eszközök 

 

                       X X X X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése 

 
 X                            X                  X X X X X 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 

     X X X X X                    
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Szakmai nyelvű beszédkészség 

     X X X X X X X X X X               

Elemi számolási készség 

 X X              X  X X X  X  X  X  X 

Mennyiségérzék 

 
 X                X X X  X  X     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség 

 
                                  X X X X X  X     

 Önállóság 

                X       X      

Precizitás 

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

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatfenntartó készség 

 
X                               X     X X X    X X 

Határozottság 

 
                X X X X         

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás 

 
                             X      X X X X X X X X 

Áttekintő képesség 

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

 Gyakorlatias feladatértelmezés 

 
                X X X X X X X      
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14. Dísznövénytermesztés 2. tantárgy   144 óra/140 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek számára megismertetni a szabadföldön termeszthető 

fásszárú dísznövény fajokat és fajtákat. A szabadföldi termesztési feltételek 

megismertetése, a faiskolai termesztéstechnológia elsajátíttatása és a piacképes 

árutermelés bemutatása. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan 

Termesztési ismeretek 

Termesztési ismeretek gyakorlat 

Biológia 

Földrajz 

Dísznövénytermesztés 1. 

Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat 

 

14.3. Témakörök  

 

14.3.1. Díszfaiskola létesítése és felszerelése      4 óra/2 óra 

A díszfák és díszcserjék fogalma, jelentősége.  

A díszfák és díszcserjék csoportosítási szempontjai: szárnövekedés, 

lombozat, díszítőérték, felhasználás szerint.  

A díszfaiskola létesítésének feltételei (természeti és közgazdasági feltételek). 

A faiskola felosztása, felszerelése, kisegítő részei.  

Faiskolai nyilvántartások. EU-s direktívák, növényútlevél, szabadalmi jogok, 

természetvédelmi előírások.  

A faiskolai termelés és értékesítés kapcsolatrendszere (értékesítési csatornák, 

faiskolai lerakat). 

 

14.3.2. Fásszárú növények szaporítása   10 óra/10 óra 

Az ivaros szaporítás technológiai folyamata: mag begyűjtése, tisztítása, 

tárolása, magvetés helye, ideje, módja, ápolási munkák, átültetés 

nevelőtáblába.  

Ivartalan szaporítási módok technológiai folyamatai: gyökereztetéses 

szaporítási módok (dugványozás, bujtás), növényi részek 

összenövesztésével történő szaporításmódok (oltás, szemzés), természetes 

szaporító-képletek leválasztásával történő szaporítások (sarjak), 

mikroszaporítás. 

 

14.3.3. Fásszárú növények nevelése, ápolása  12 óra/10 óra 

Szabadföldi földlabdás, vagy szabadgyökerű növényanyag előállítása.  
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Konténeres növényanyag előállítása.  

Továbbnevelt és koros fák nevelése.  

A faiskola növényvédelme. 

 

14.3.4. Fásszárú növények kitermelése, áru-előkészítése     2 óra/2 óra 

Jeltáblázás.  

Lelevelezés.  

Kitermelés géppel vagy kézzel.  

Osztályozás, vermelés, csomagolás. 

 

14.3.5. Lombhullató díszfák  36 óra/36 óra 

A lombhullató díszfák fogalma, jelentősége.  

A lombhullató díszfák csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, törzs, 

lombozat, virág, termés), szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, 

oltás, szemzés, sarjakkal), felhasználás szerint (kiültetés parkba szoliterként 

vagy csoportosan, utcasorfa, sövény, virágkötészet).  

A lombhullató díszfák ismertetése. 

 

14.3.6. Lombhullató díszcserjék  36 óra/36 óra 

A lombhullató díszcserjék fogalma, jelentősége.  

A lombhullató díszcserjék csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, 

lombozat, virág, termés), szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, 

bujtás, oltás, szemzés, sarjakkal), felhasználás szerint (kiültetés parkba 

szoliterként vagy csoportosan, sövény, sziklakert, talajtakarás, 

virágkötészet). 

Lombhullató díszcserjék ismertetése. 

A kerti rózsa fajtacsoportjai, felhasználási lehetőségei, 

termesztéstechnológiája. 

 

14.3.7. Kúszó cserjék      4 óra/4 óra 

A kúszó cserjék fogalma, jelentősége. 

A kúszó cserjék csoportosítása: díszítőérték szerint (lombozat, virág, termés), 

szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, bujtás, oltás, szemzés, 

sarjakkal), felhasználás szerint (felfuttatás házfalra, pergolára, kerti rácsra, 

talajtakarás, virágkötészet). 

A kúszó cserjék ismertetése. 

 

14.3.8. Fenyőfélék 24 óra/24 óra 

A nyitvatermők fogalma, jelentősége.  

A nyitvatermők csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, hajtás, toboz), 

szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, oltás, szemzés), 

felhasználás szerint (kiültetés parkba szoliterként vagy csoportosan, sövény, 
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sziklakert, virágkötészet).  

A fenyőfélék ismertetése. 

 

14.3.9. Örökzöld lomblevelű dísznövények   16 óra/16 óra 

Az örökzöld lomblevelű díszcserjék fogalma, jelentősége.  

Az örökzöld lomblevelű díszcserjék csoportosítása: díszítőérték szerint 

(habitus, lombozat, virág, termés), szaporításmód szerint (magvetés, 

dugványozás, oltás, szemzés, sarjakkal), felhasználás szerint (kiültetés 

parkba szoliterként vagy csoportosan, sövény, sziklakert, virágkötészet). 

Az örökzöld lomblevelű díszcserjék ismertetése. 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15. Dísznövénytermesztés 2. gyakorlat tantárgy          216óra/390 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A szabadföldön termeszthető fásszárú dísznövény fajok és fajták felismerése. A 

szabadföldi termesztési feltételek biztosítása, a faiskolai termesztéstechnológia 

műveleteinek alkalmazása és a piacképes árutermelés bemutatása. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan 

Termesztési ismeretek 

Termesztési ismeretek gyakorlat 

Biológia 

Földrajz 

Kémia 

Dísznövénytermesztés 1. 
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Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat 

Dísznövénytermesztés 2. 

Műszaki ismeretek 

Műszaki ismeretek gyakorlat 

 

15.3. Témakörök  

 

15.3.1. Lombhullató díszfák növényismerete   18óra /30 óra 

Növény felismerése, megnevezése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés 

elsajátítása.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

15.3.2. Lombhullató díszcserjék növényismerete  18 óra/36 óra 

Növény felismerése, megnevezése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés 

elsajátítása.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

15.3.3. Kúszó cserjék növényismerete      6 óra/18 óra 

Növény felismerése, megnevezése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés 

elsajátítása. 

 Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

15.3.4.  Fenyőfélék növényismerete    12 óra/24 óra 

Növény felismerése, megnevezése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés 

elsajátítása. 

 Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

15.3.5. Örökzöld lomblevelűek növényismerete    6 óra/18 óra  

Növény felismerése, megnevezése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés 

elsajátítása.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

15.3.6. Szakmai számítások a fásszárú dísznövénytermesztésből  

6 óra/18 óra 

A fásszárú dísznövények termesztésével kapcsolatos szakmai számítások 

gyakorlása, pl. szükséges vetőmag vagy csemetemennyiség kiszámolása, 

várható hozam, %-os veszteségek számítása stb. 
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15.3.7. Faiskolai üzem megismerése    6 óra/18 óra 

Faiskola beosztása, részei. Termesztő berendezések, konténeres telep, 

vermelő. Kiegészítő létesítmények (raktárak, szociális helyiségek, tároló és 

manipuláló helyiségek, munkatermek, színek, földraktár).  

Faiskolai nyilvántartások készítése (táblatörzskönyv, szemzési napló). 

 

15.3.8. Díszfák és cserjék ivaros szaporítása 12 óra/24 óra 

Magvak begyűjtése anyanövényekről. 

Húsos termések magjának tisztítása, száraz termések magvainak tisztítása, 

tobozok pergetése.  

Magtárolás szárazon, nedvesen (rétegezés). Magkezelések. 

Magvetés magiskolába, üveg alá.  

Magvetések ápolási munkái. 

 

15.3.9. Fásszárú növények dugványozása 36óra/48 óra 

Dugványanyag megszedése, anyatelep ápolási munkái.  

Kötegelés, elhelyezés tároló helyiségekben.  

Dugványvágás. Kötegelés, vermelés vagy elhelyezés a tároló helyiségben.  

Fásdugványok telepítése: terület előkészítése, gépi sornyitás.  

Dugványanyag kitermelése a vermelőből, tároló helyiségből.  

Fásdugványok telepítése. Tömörítés, iszapolás, bakhátkészítés, törzskönyvi 

bejegyzés.  

Bakhát fokozatos lebontása. Visszacsípés 3-5 levélre. Talajápolás, öntözés, 

növényvédelem. Őszi nevelési munkák. 

Félfás dugványozás: dugványanyag megszedése, szaporítóágy előkészítése. 

Dugványvágás, hormonozás. Eldugványozás, jeltáblázás, beöntözés.  

Gyökereztetés különböző módjai. 

 

15.3.10. Fásszárú növények oltása, szemzése  12 óra/24 óra 

Örökzöldek oltása.  

Lombhullatók kézben oltása.  

Szemzés gyakorlása: szemző hajtás szedése, kötegelése, jeltáblázása, 

csomagolása, illetve tárolása a felhasználásig. Alany előkészítése. Szemzés 

elvégzése: bontás, tisztítás, szemzés, kötözés.  

Oltványnevelés munkái: kötöző anyag eltávolítása, szemre metszés. Vadalás.  

Alakító metszés. 

 

15.3.11. Fásszárú növények szaporítása sarjakkal bujtással 

tőszétosztással     6 

óra/18 óra 

Fásszárú növények szaporítása sarjakkal, bujtással, tőszétosztással. 
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15.3.12. Telepítés nevelőtáblába 18 óra/30 óra 

Talaj előkészítése. Sor- és tőtáv kijelölése. Növények előkészítése.  

Szabadgyökerű és földlabdás növények telepítése. Beöntözés. Talajápolás, 

öntözés, növényvédelem.  

Őszi nevelési munkák. 

 

15.3.13. Fásszárú növények nevelése ápolása 42 óra/54 óra 

Konténeres nevelés: földkeverék elkészítése, megfelelő konténer 

megválasztása. Ültetés (konténerezés).  

Konténeres növények nevelési, ápolási munkái: alakító metszés, öntözés, 

gyomtalanítás, növényvédelem, talajtakarás, téli takarás.  

Természetes és mesterséges törzsnevelés. Törzserősítők kezelése, 

eltávolítása. Koronába metszés, korona kialakítása. 

 

15.3.14. Fásszárú növények kitermelése, áru-előkészítése 18 óra/30 óra 

Lombhullató fák, cserjék kitermelése: levelezés. Kitermelés kézi és gépi 

eszközökkel.  

Osztályozás, kötegelés, vermelés, csomagolás. Konténeres fás szárú 

növények áru-előkészítése.  

Növények földlabdás kiszedése, átültetése. Örökzöld földlabdás növények 

kitermelése: növények kiszedése földlabdával. A földlabda burkolása. 

Növényszállítás, vermelés. 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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16. Műszaki ismeretek tantárgy   36 óra/32óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek számára bemutatni a növényházak típusait és szerkezeti 

elemeit. A zárt termesztő berendezések felszerelései, a dísznövénytermesztésben 

használatos speciális gépek, eszközök ismerete. A növényházak automatizált, 

számítógépes üzemeltetése. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika 

Műszaki alapismeretek 

Műszaki alapismeretek gyakorlat 

 

16.3. Témakörök  

 

16.3.1. Termesztőberendezések műszaki létesítményei 14 óra/12 óra 

A növényházak feladata, fajtái, szerkezete.  

A növényházak fűtése (melegvíz-, forróvíz,- gőz-, termál-, talaj-, 

levegőfűtés), a fűtésszabályozás alapjai.  

Tüzelési módok, kazánok (gáz- és olajkazán, szilárdtüzelésű kazánok), a 

fűtőberendezések automatizálása.  

A növényházak vízellátása, alkalmazott öntözési módok, tápoldatozás, 

automatizálási lehetőségek, környezetbarát zárt rendszerek.  

Világítás, árnyékolás, sötétítés, 

 szén-dioxid pótlás.  

Növényházak automatizált, számítógépes üzemeltetése.  

Talajfertőtlenítés, gőzölés.  

 

16.3.2. A dísznövénytermesztésben használatos speciális gépek, 

eszközök        22 óra/20 óra 

A dísznövénytermesztésben használatos speciális gépek, eszközök. 

Cserepezőgépek, kitermelőgépek, a faiskolában használatos gépek. 

A dísznövénytermesztésben használatos erő- és munkagépek, eszközök  

A dísznövénytermesztésben használatos talajművelő gépek, eszközök  

A dísznövénytermesztésben használatos tápanyag-utánpótló gépek, 

eszközök  

A dísznövénytermesztésben használatos öntözőberendezések, gépek, 

eszközök  

A dísznövénytermesztésben használatos növényvédelmi gépek, eszközök  
 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

17. Műszaki ismeretek gyakorlat tantárgy  112 óra/96 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

Az egyszerű és általános szerkezetek, valamint a növényházak típusainak és 

szerkezeti elemeinek ismerete. A zárt termesztő berendezések felszereléseinek 

használata, a dísznövénytermesztésben használatos speciális gépek, eszközök 

ismerete és használatuk bemutatása. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika 

Műszaki alapismeretek 

Műszaki alapismeretek gyakorlat 

Műszaki ismeretek 

 

17.3. Témakörök  

 

17.3.1. Szerkezettani ismeretek 34 óra/30 óra 

Erőátviteli berendezések (tengelykapcsoló, differenciálmű, váltó, 

véglehajtás, stb.) 

Járószerkezetek 

Fékszerkezetek 

Kormányberendezés 

Felépítmény 

Világítóberendezések 

 

17.3.2. Termesztőberendezések műszaki létesítménye 27 óra/24 óra 

A növényházak feladata, fajtái, szerkezete. 

A növényházak fűtése (melegvíz-, forróvíz,- gőz-, termál-, talaj-, 

levegőfűtés), a fűtésszabályozás alapjai. 
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Tüzelési módok, kazánok (gáz- és olajkazán, szilárdtüzelésű kazánok), a 

fűtőberendezések automatizálása. 

A növényházak vízellátása, alkalmazott öntözési módok, tápoldatozás, 

automatizálási lehetőségek, környezetbarát zárt rendszerek. 

Világítás, árnyékolás, sötétítés, szén-dioxid pótlás. 

Növényházak automatizált, számítógépes üzemeltetése. 

Talajfertőtlenítés, gőzölés. 

 

17.3.3. A dísznövénytermesztésben használatos speciális gépek, 

eszközök        51 óra/42 óra 

A dísznövénytermesztésben használatos speciális gépek, eszközök, 

(cserepezőgépek, kitermelőgépek, a faiskolában használatos gépek) 

működtetése, karbantartása. 

A dísznövénytermesztésben használatos erő- és munkagépek, eszközök 

működtetése 

A dísznövénytermesztésben használatos talajművelő gépek, eszközök 

működtetése 

A dísznövénytermesztésben használatos tápanyag-utánpótló gépek, 

eszközök működtetése 

A dísznövénytermesztésben használatos öntözőberendezések, gépek, 

eszközök működtetése 

A dísznövénytermesztésben használatos növényvédelmi gépek, eszközök 

működtetése 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10965-12 azonosító számú 

 

Növényházi dísznövénytermesztés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10965-12 azonosító számú, Növényházi dísznövénytermesztés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10965-12 

Növényházi dísznövénytermesztés 

Dísznövénytermesztés 3. Dísznövénytermesztés 3. gyakorlat 
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FELADATOK 

 Magot vet (növényházi dísznövény)     X   X  X  X    X  X          X  X     X X   

Növényt dugványoz (növényházi dísznövény)   X X  X  X X     X  X    X    

 Tőszétosztást végez (növényházi dísznövény)   X X X X  X X     X   X   X X   

Magoncot tűzdel (növényházi dísznövény)   X X X X        X      X    
Palántát, csemetét előállít, nevel (növényházi dísznövény) 

 
  X X X X  X      X    X X X    

Palántát, csemetét ültet (növényházi dísznövény)   X X X X  X X     X     X X X   
Növényt átiskoláz, átültet, gondoz (növényházi dísznövény) 

 
  X X X X  X X     X    X X X    
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Növekedést, fejlődést szabályoz (növényházi dísznövény)   X X X X  X X  X   X  X  X  X X   

Kitermelést, szedést, betakarítást végez (növényházi dísznövény)     X   X X     X      X X   
Az áru jellegének/előírásoknak megfelelő osztályozást, válogatást 
végez (növényházi dísznövény)   X X X X  X X     X  X    X X X  

Csomagolást, rakodást, szállítást végez (növényházi dísznövény)   X X X X  X X     X  X   X X X X  

Szakszerű tárolásról gondoskodik (növényházi dísznövény)     X   X X     X  X    X X X  
Használja, működteti, karbantartja a növényházi 

dísznövénytermesztésben használatos gépeket, eszközöket   X X X X  X X         X X X X   

Kiválasztja az egészséges anyanövényt a mikroszaporításhoz 

 
          X             

Elkészíti a táptalajt a mikroszaporított növények elhelyezéséhez 

 
          X    X        X 

Elvégzi a növények mikroszaporítását, táptalajra helyezését           X            X 
Elvégzi a mikroszaporított növények szétosztását, új táptalajra 

helyezését 
          X    X        X 

Biztosítja a mikroszaporított növények igényeit           X            X 
Előkészíti a mikroszaporított növények áthelyezését termesztő 

berendezésbe           X    X        X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Cserepes levéldísznövények termesztése      X              X          X  X  X X  X      X   
Különleges nevelést igénylő növények termesztése (páfrányok, 

pálmák, broméliák, kaktuszok, pozsgások, ámpolna növények)    X      X     X X X X X   X  

 Növényházi vágott zöldek termesztése     X     X     X  X     X  

Cserepes virágzó növények termesztése      X    X     X X X X X   X  

Növényházi vágott virágok termesztése        X  X     X X X   X  X  

Hajtatás         X X     X   X   X X  

Növényházi virágzó dísznövények felismerése, jellemzése      X X X X    X       X X   

Levéldísznövények felismerése, jellemzése  X   X       X            

Termesztő berendezések X              X     X X   

A növényi tápanyagok, növekedésszabályozó anyagok X  X X X X  X X  X    X   X  X X   

A szövettenyésztés munkaműveletei           X            X 

Szövettenyésztésre felhasználható növények           X            X 

A szövettenyésztés eszközei, anyagai           X            X 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése  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 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       X X   

Elemi számolási készség   X X X X  X X X X   X X X X X X X X X X 

Mennyiségérzék   X  X X X X X     X X X X X X   X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség                            X  X  X  X X  X  X  X  X  X 

Kézügyesség               X X X X X X X X X 
A környezet tisztántartása 

 
              X X X X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatfenntartó készség                              X X X X X X X X X 

Határozottság X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás      X  X  X  X    X  X    X      X                X   

Áttekintő képesség              X        X  

Információgyűjtés              X         X 



 

 

 

18. Dísznövénytermesztés 3. tantárgy      208 óra/192 

óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek számára megismertetni a növényházakban termesztett 

dísznövény fajokat és fajtákat. A zárt termesztő berendezések termesztési 

feltételeinek megismertetése, a növényházi növények 

termesztéstechnológiájának valamint a mikroszaporítás technológiájának 

elsajátíttatása és a piacképes árutermelés bemutatása. A termelt áru felhasználási 

módjainak megismertetése. 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan 

Termesztési ismeretek 

Termesztési ismeretek gyakorlat 

Biológia 

Földrajz 

Kémia 

Dísznövénytermesztés 1. 

Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat 

Dísznövénytermesztés 2. 

Dísznövénytermesztés 2. gyakorlat 

Dísznövénytermesztés 3. gyakorlat 

 

18.3. Témakörök  

 

18.3.1. A növényházi termesztés jellemzői 16 óra/14 óra 

A növényházi dísznövények fogalma, jelentősége.  

A növényházi dísznövények csoportosítása díszítőérték, igény, 

felhasználás szerint.  

A növényházi dísznövények termesztési feltételei: víz, hő, fény, tápanyag 

biztosítása, szabályozási lehetőségei.  

A növényházi dísznövények szaporítási módjai: magvetés, dugványozás, 

tőosztás, merisztéma szaporítás, természetes szaporítóképletekkel történő 

szaporítás.  

A növényházi dísznövények speciális nevelési, ápolási munkái, időzített 

termesztéstechnológiák. 

 

18.3.2. Cserepes levéldísznövények   12 óra/10 

óra 
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A levéldísznövények fogalma, jelentősége.  

A levéldísznövények felhasználási lehetőségei 

 

18.3.3. Cserepes levéldísznövény-termesztés   36 óra/36 

óra 

A levéldísznövények termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, ápolás).  

A levéldísznövények ismertetése. 

 

18.3.4. Különleges nevelést igénylő levéldísznövények   24 óra/20 

óra 

Pálmák, páfrányok, broméliák, ámpolnanövények, kaktuszok, pozsgások 

termesztéstechnológiája, felhasználási lehetőségei, ismertetésük. 

 

18.3.5. Vágott levéldísznövények       6 óra/4 

óra 

Vágott zöldet szolgáltató levéldísznövények termesztéstechnológiája, 

felhasználási lehetőségei, ismertetésük. 

 

18.3.6. Cserepes virágzó dísznövények   36 óra/36 

óra 

A cserepes virágzó dísznövények fogalma, jelentősége.  

A cserepes virágzó dísznövények felhasználási lehetősége.  

A cserepes virágzó dísznövények termesztéstechnológiája (szaporítás, 

nevelés, ápolás).  

Cserepes virágzó dísznövények ismertetése. 

 

18.3.7. Növényházi vágott virágok   12 óra/10 

óra 

A növényházi vágott virágok fogalma, jelentősége.  

A növényházi vágott virágok felhasználási lehetőségei. 

 

18.3.8. Növényházi vágott virágok termesztése  36 óra/36 

óra 

A növényházi vágott virágok termesztéstechnológiája (szaporítás, nevelés, 

ápolás).  

Növényházi vágott virágok ismertetése. 

 

18.3.9. Dísznövények hajtatása      8 óra/6 

óra 

A hajtatás élettani alapja. 

A hajtatás termesztéstechnológiája. 

Hajtatható dísznövények ismertetése. 
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18.3.10. Dísznövények áru-előkészítése     4 óra/2 óra 

Osztályozás, csomagolás, szállítás jelentősége.  

Szállítás előtti növénykezelési módok.  

Egyszerű és speciális csomagolások.  

Szállítási módok. 

 

18.3.11. Mikroszaporítás elmélete  18 óra/18 

óra 

A növényi sejtek szövetek felépítése növényi sejtek szövetek működése. 

A szövettenyésztés eszközei, anyagai.  

A növényi tápanyagok, növekedésszabályozó anyagok.  

A növény fejlődését befolyásoló tényezők.  

A szövettenyésztés munkaműveletei.  

Szövettenyésztésre felhasználható növények 

 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

18.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

19. Dísznövénytermesztés 3. gyakorlat tantárgy   304 óra/320 

óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

A növényházakban termesztett dísznövény fajok és fajták felismerés szintű 

ismerete. A zárt termesztő berendezések termesztési feltételeinek biztosítása, a 

növényházi növénytermesztés-, valamint a mikroszaporítás-technológia 

műveleteinek betanítása és piacképes árutermelés. A termelt növények 

felhasználási módjainak megismertetése. 
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19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Növénytan 

Termesztési ismeretek 

Termesztési ismeretek gyakorlat 

Biológia 

Földrajz 

Dísznövénytermesztés 1. 

Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat 

Dísznövénytermesztés 2. 

Dísznövénytermesztés 2. gyakorlat 

Dísznövénytermesztés 3. 

 

19.3. Témakörök  

 

19.3.1. Levéldísznövények ismerete   35 óra/35 

óra 

A növény felismerése, megnevezése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés 

elsajátítása. 

 

19.3.2. Növényházi virágzó dísznövények ismerete   21 óra/20 

óra 

A növény felismerése, megnevezése.  

A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés 

elsajátítása. 

 

19.3.3. Szakmai számítások a növényházi dísznövénytermesztésből

          14 óra/10 

óra 

A növényházi dísznövények termesztésével kapcsolatos szakmai 

számítások gyakorlása, pl. szükséges vetőmag kiszámolása, várható 

hozam, %-os veszteségek számítása stb. 

 

19.3.4. Növényházi dísznövények magvetése   31 óra/35 

óra 

Magbeszerzés lehetőségei.  

Szaporítóláda, cserép előkészítés, földkeverék elkészítése.  

Magvetés különböző módokon (aprómag, nagymag).  

Magvetések ápolási munkái (csírázásig, csírázás után).  

Különleges magvetések elvégzése. 
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19.3.5. Növényházi dísznövények dugványozása   35 óra/30 

óra 

Anyanövények ápolási, nevelési munkái: kiültetés, kisüllyesztés 

növényasztalra, tisztítás, tápoldatozás, felújítás.  

Mikroszaporítással előállított mini anyanövények kezelése.  

Szaporítás dugványozással: levél-, fej-, szár-, hajtás-, minidugványozással. 

Eldugványozás különböző módokon. 

Pelargonium, Dianthus dugványozása. Gyökereztetés, szaporítóházban, 

illetve termesztőházon belül kialakított zárt térben. 

 

19.3.6. Növényházi dísznövények tőosztással, sarjakkal és indáról 

történő szaporítása       21 óra/15 

óra 

Szaporítás sarjakról, indákról: leválasztása, elültetése, becserepezése. 

Szaporítás tőosztással, gyöktörzs feldarabolással: növény kiszedése, 

tisztítása, darabolás, tőosztás elvégzése, cserepezés, kirakás, ápolási 

munkák. 

 

19.3.7. Növényházi cserepes növények ápolási munkái   35 óra/35 

óra 

Földkeverék elkészítése a növény igényének megfelelően. 

Megfelelő cserépméret megválasztása. 

Gyökeres magoncok, dugványok, sarjak cserépbe ültetése. 

Kirakás. 

Ápolási munkák: öntözés, gyomtalanítás, tápoldatozás, növényvédelem. 

Ritkító szétrakás, tisztítás, szellőztetés, árnyékolás, sötétítés.  

Mikroszaporítással előállított kis növények speciális nevelési munkái 

(kitűzdelés, kondicionálás). 

 

19.3.8. Cserepes növények átültetése   35 óra/35 

óra 

A növény igényének megfelelő földkeverék elkészítése, a helyes, 

cserépméret megválasztása, növény kiszedése, előkészítése. 

Ültetés, kirakás, beöntözés. 

 

19.3.9. Növényházi vágott virágok nevelési, ápolási munkái 

21 óra/35 óra 

Öntözés, tápoldatozás, növényvédelem. 

Hálózás. Visszatörés, hónaljazás, bimbózás. 

 

19.3.10. Hagymás, hagymagumós évelő növények hajtatása   7 óra/15 

óra 
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Ültetőközeg, cserép, hagyma előkészítése. 

Cserepezés, vermelés, illetve elhelyezés gyökereztető helyiségben. 

Felszedés helyes időpontjának meghatározása, felszedés. Behordás, 

kirakás, etioláció, hajtatás. 

Előkészítés értékesítéshez. 

 

19.3.11. Növényházi dísznövények áru-előkészítése  7 óra/15 óra 

Cserepes levél- és virágos dísznövények válogatása, beöntözése, 

csomagolása különböző módokon (védő-, díszítő csomagolás).  

Vágott virágok szedése, osztályozása, felszívatása, hűtése, csomagolása 

különböző módokon (dobozban, fóliában). 

 

19.3.12. Mikroszaporítás gyakorlat 42 óra/40 óra 

Anyanövények kiválasztása 

Táptalaj készítése 

Szakmai számítási feladatok mikroszaporításból 

Mikroszaporítás táptalajra helyezés 

Tőszétosztás, új táptalajra helyezés 

Ápolási munkák végzése 

Áru-előkészítés 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási 

módszerek (ajánlás) 

 

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.6. 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 

10963-12 

Szabadföldi dísznövénytermesztés 

 
 

Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat 

Egynyári dísznövények ismerete 

Évelő dísznövények ismerete 

 
Lágyszárú szabadföldi növények 

magvetése 

 Lágyszárú szabadföldi növények 

dugványozása 

 Lágyszárú szabadföldi növények 

nevelése ápolása 

 
Lágyszárú szabadföldi növények 

átültetése, gondozása 

 Lágyszárú szabadföldi növények 

szedése, áru-előkészítése 

 

10964-12 

Fásszárú dísznövénytermesztés 

 

 

 

Dísznövénytermesztés 2. gyakorlat 

Lombhullató díszfák növényismerete 

Lombhullató díszcserjék 

növényismerete 

Kúszó cserjék növényismerete 

Fenyőfélék növényismerete 

Örökzöld lomblevelűek növényismerete 

Faiskolai üzem megismerése 

Díszfák és cserjék ivaros szaporítása 

Fásszárú növények dugványozása, 

bujtása 
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Fásszárú növények szemzése 

Fásszárú növények nevelése ápolása 

 

 

 

 

10965-12 Növényházi 

dísznövénytermesztés 

Dísznövénytermesztés 3. gyakorlat 

Levéldísznövények ismerete 

Növényházi virágzó dísznövények 

ismerete 

Növényházi dísznövények 

dugványozása 

Növényházi dísznövények tőosztással, 

sarjakkal és indáról történő szaporítása 

Növényházi cserepes növények ápolási 

munkái 

Cserepes növények átültetése 

Növényházi vágott virágok nevelési, 

ápolási munkái 

Növényházi dísznövények áru-

előkészítése 
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10963-12 Szabadföldi dísznövénytermesztés* 

*Háromévfolyamos oktatás esetén a 9. évfolyamot követően 

 

Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Egynyári dísznövények ismerete  

A növények felismerése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

Évelő dísznövények ismerete 

A növények felismerése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése 

 

Lágyszárú szabadföldi növények magvetése 

Kétnyári dísznövények magvetése 

Szaporítóláda, szaporítótálca földkeverék előkészítése, láda/ 

szaporítótálca töltés. Magvetések különböző módon, takarás, beöntözés, 

jeltáblázás.  

Magvetés ápolási munkái (csírázásig, csírázás után).  

 

Lágyszárú szabadföldi növények dugványozása 

Évelő dísznövények nyárvégi hajtásdugványozása 

 Szaporítóközeg, láda/ szaporítótálca előkészítése, dugványszedés, 

dugványvágás. Eldugványozás, beöntözés, jeltáblázás, láda elhelyezése, 

árnyékolás. Gyökereztetés.  

 

Lágyszárú szabadföldi növények nevelése, ápolása 

Egy- és kétnyáriak, évelők öntözése, tápanyagutánpótlása, tisztítása 

 

Lágyszárú szabadföldi növények átültetése, gondozása 

Kétnyári dísznövények cserépbeültetése, nevelése, gondozása 

 

Lágyszárú szabadföldi növények szedése, áru-előkészítése  

Egynyári, évelő dísznövények: Virágszedés, válogatás, osztályozás, 

szárítás, csomagolás  
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10964-12 Fásszárú dísznövénytermesztés* 

*Háromévfolyamos oktatás esetén a9. és a 10. évfolyamot követően 

 

Dísznövénytermesztés 2. gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Lombhullató díszfák növényismerete 

Növény felismerése, megnevezése. 

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

Lombhullató díszcserjék növényismerete 

Növény felismerése, megnevezése. 

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

Kúszó cserjék növényismerete 

Növény felismerése, megnevezése. 

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

 Fenyőfélék növényismerete 

Növény felismerése, megnevezése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

Örökzöld lomblevelűek növényismerete  

Növény felismerése, megnevezése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

Faiskolai üzem megismerése 

Faiskola beosztása, részei. Termesztő berendezések, konténeres telep, 

vermelő. Kiegészítő létesítmények (raktárak, szociális helyiségek, tároló 

és manipuláló helyiségek, munkatermek, színek, földraktár). 

Faiskolai nyilvántartások készítése (táblatörzskönyv, szemzési napló). 

 

Díszfák és cserjék ivaros szaporítása 

Magvak begyűjtése anyanövényekről. 

 Magvetések ápolási munkái. 

 

Fásszárú növények dugványozása  

Dugványanyag megszedése, anyatelep ápolási munkái.  

Dugványvágás.  

Talajápolás, öntözés, növényvédelem.  

 Eldugványozás, jeltáblázás, beöntözés.  
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Fásszárú növények oltása, szemzése 

Szemzés gyakorlása: szemző hajtás szedése, kötegelése, jeltáblázása, 

csomagolása, illetve tárolása a felhasználásig. Alany előkészítése. 

Szemzés elvégzése: bontás, tisztítás, szemzés, kötözés.  

 

Fásszárú növények nevelése ápolása  

Konténeres nevelés: földkeverék elkészítése, megfelelő konténer 

megválasztása. Ültetés (konténerezés). 

Konténeres növények nevelési, ápolási munkái: alakító metszés, öntözés, 

gyomtalanítás, növényvédelem. 

Természetes és mesterséges törzsnevelés. 

Törzserősítők kezelése, eltávolítása. 

 

 

10965-12 Növényházi dísznövénytermesztés* 

*Háromévfolyamos oktatás esetén a 10. évfolyamot követően 

 

Dísznövénytermesztés 3. gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Levéldísznövények ismerete 

A növény felismerése, megnevezése. 

 

Növényházi virágzó dísznövények ismerete 

A növény felismerése, megnevezése.  

 

Növényházi dísznövények dugványozása 

Anyanövények ápolási, nevelési munkái: kiültetés, kisüllyesztés 

növényasztalra, tisztítás, tápoldatozás, felújítás.  

Szaporítás dugványozással: levél-, fej-, szár-, hajtás-, 

minidugványozással. Eldugványozás különböző módokon. 

 

Növényházi dísznövények tőosztással, sarjakkal és indáról történő 

szaporítása 

Szaporítás sarjakról, indákról: leválasztása, elültetése, becserepezése. 

Szaporítás tőosztással, gyöktörzs feldarabolással: növény kiszedése, 

tisztítása, darabolás, tőosztás elvégzése, cserepezés, kirakás, ápolási 

munkák. 

 

Növényházi cserepes növények ápolási munkái 
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Földkeverék elkészítése a növény igényének megfelelően.  

Megfelelő cserépméret megválasztása. 

Gyökeres magoncok, dugványok, sarjak cserépbe ültetése. 

Kirakás. 

Ápolási munkák: öntözés, gyomtalanítás, tápoldatozás, 

növényvédelem. 

 Ritkító szétrakás, tisztítás, szellőztetés, árnyékolás. 

Mikroszaporítással előállított kis növények speciális nevelési munkái 

(kitűzdelés, kondicionálás). 

 

Cserepes növények átültetése 

A növény igényének megfelelő földkeverék elkészítése, a helyes, 

cserépméret megválasztása, növény kiszedése, előkészítése.  

Ültetés, kirakás, beöntözés. 

 

Növényházi vágott virágok nevelési, ápolási munkái  

Öntözés, tápoldatozás, növényvédelem.  

Hálózás. Visszatörés, hónaljazás, bimbózás. 

 

Növényházi dísznövények áru-előkészítése 

Cserepes levél- és virágos dísznövények válogatása, beöntözése, 

csomagolása különböző módokon (védő-, díszítő csomagolás). 

Vágott virágok szedése, osztályozása, felszívatása, hűtése, csomagolása 

különböző módokon (dobozban, fóliában). 
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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 

10963-12 

Szabadföldi dísznövénytermesztés 

 
 

Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat 

Egynyári dísznövények ismerete 

 
Évelő dísznövények ismerete 

 
Lágyszárú szabadföldi növények 

magvetése 

 Lágyszárú szabadföldi növények 

dugványozása 

 Lágyszárú szabadföldi növények 

nevelése ápolása 

 Lágyszárú szabadföldi növények 

átültetése, gondozása 

 Lágyszárú szabadföldi növények 

szedése, áru-előkészítése 

 

10964-12 

Fásszárú dísznövénytermesztés 

 

 

 

Dísznövénytermesztés 2. gyakorlat 

Lombhullató díszfák növényismerete 

Lombhullató díszcserjék 

növényismerete 

Kúszó cserjék növényismerete 

Fenyőfélék növényismerete 

Örökzöld lomblevelűek növényismerete 

Faiskolai üzem megismerése 

Díszfák és cserjék ivaros szaporítása 

Fásszárú növények dugványozása 

Fásszárú növények szemzése 

Fásszárú növények nevelése ápolása 

 

 

 

Dísznövénytermesztés 3. gyakorlat 

Levéldísznövények ismerete 

Növényházi virágzó dísznövények 

ismerete 
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10965-12 Növényházi 

dísznövénytermesztés 

Növényházi dísznövények 

dugványozása 

Növényházi dísznövények tőosztással, 

sarjakkal és indáról történő szaporítása 

Növényházi cserepes növények ápolási 

munkái 

Cserepes növények átültetése 

Növényházi vágott virágok nevelési, 

ápolási munkái 

Növényházi dísznövények áru-

előkészítése 

 

 

10963-12 Szabadföldi dísznövénytermesztés 

 

Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Egynyári dísznövények ismerete 

A növények felismerése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

Évelő dísznövények ismerete 

A növények felismerése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése 

 

Lágyszárú szabadföldi növények magvetése 

Kétnyári dísznövények magvetése 

Szaporítóláda, szaporítótálca földkeverék előkészítése, láda/ 

szaporítótálca töltés. Magvetések különböző módon, takarás, beöntözés, 

jeltáblázás.  

Magvetés ápolási munkái (csírázásig, csírázás után).  

 

Lágyszárú szabadföldi növények dugványozása 

 

Évelő dísznövények nyárvégi hajtásdugványozása 

 Szaporítóközeg, láda/ szaporítótálca előkészítése, dugványszedés, 

dugványvágás. Eldugványozás, beöntözés, jeltáblázás, láda elhelyezése, 

árnyékolás. Gyökereztetés.  
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Lágyszárú szabadföldi növények nevelése, ápolása 

Egy- és kétnyáriak, évelők öntözése, tápanyagutánpótlása, tisztítása 
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Lágyszárú szabadföldi növények átültetése, gondozása 

Kétnyári dísznövények cserépbeültetése, nevelése, gondozása 

 

Lágyszárú szabadföldi növények szedése, áru-előkészítése 

Egynyári, évelő dísznövények: Virágszedés, válogatás, osztályozás, 

szárítás, csomagolás  

 

 

10964-12 Fásszárú dísznövénytermesztés 

 

Dísznövénytermesztés 2. gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Lombhullató díszfák növényismerete 

Növény felismerése, megnevezése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

Lombhullató díszcserjék növényismerete 

Növény felismerése, megnevezése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

Kúszó cserjék növényismerete 

Növény felismerése, megnevezése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

 Fenyőfélék növényismerete 

Növény felismerése, megnevezése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

Örökzöld lomblevelűek növényismerete   

Növény felismerése, megnevezése.  

Növénygyűjtés, herbárium készítése. 

 

Faiskolai üzem megismerése 

Faiskola beosztása, részei. Termesztő berendezések, konténeres telep, 

vermelő. Kiegészítő létesítmények (raktárak, szociális helyiségek, tároló 

és manipuláló helyiségek, munkatermek, színek, földraktár).  

Faiskolai nyilvántartások készítése (táblatörzskönyv, szemzési napló). 

 

Díszfák és cserjék ivaros szaporítása 

Magvak begyűjtése anyanövényekről. 
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 Magvetések ápolási munkái. 

 

Fásszárú növények dugványozása  

Dugványanyag megszedése, anyatelep ápolási munkái.  

Dugványvágás.  

Talajápolás, öntözés, növényvédelem.  

 Eldugványozás, jeltáblázás, beöntözés.  

 

Fásszárú növények oltása, szemzése 

Szemzés gyakorlása: szemző hajtás szedése, kötegelése, jeltáblázása, 

csomagolása, illetve tárolása a felhasználásig. Alany előkészítése. 

Szemzés elvégzése: bontás, tisztítás, szemzés, kötözés.  

 

Fásszárú növények nevelése ápolása 

Konténeres nevelés: földkeverék elkészítése, megfelelő konténer 

megválasztása. Ültetés (konténerezés).  

Konténeres növények nevelési, ápolási munkái: alakító metszés, öntözés, 

gyomtalanítás, növényvédelem.  

Természetes és mesterséges törzsnevelés.  

Törzserősítők kezelése, eltávolítása.  

 

 

10965-12 Növényházi dísznövénytermesztés 

 

Dísznövénytermesztés 3. gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Levéldísznövények ismerete 

A növény felismerése, megnevezése.  

 

Növényházi virágzó dísznövények ismerete 

A növény felismerése, megnevezése.  

 

Növényházi dísznövények dugványozása 

Anyanövények ápolási, nevelési munkái: kiültetés, kisüllyesztés 

növényasztalra, tisztítás, tápoldatozás, felújítás.  

Szaporítás dugványozással: levél-, fej-, szár-, hajtás-, 

minidugványozással. Eldugványozás különböző módokon. 

 

Növényházi dísznövények tőosztással, sarjakkal és indáról történő 

szaporítása 
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Szaporítás sarjakról, indákról: leválasztása, elültetése, becserepezése. 

Szaporítás tőosztással, gyöktörzs feldarabolással: növény kiszedése, 

tisztítása, darabolás, tőosztás elvégzése, cserepezés, kirakás, ápolási 

munkák. 

 

Növényházi cserepes növények ápolási munkái 

Földkeverék elkészítése a növény igényének megfelelően. 

Megfelelő cserépméret megválasztása. 

Gyökeres magoncok, dugványok, sarjak cserépbe ültetése. 

Kirakás.  

Ápolási munkák: öntözés, gyomtalanítás, tápoldatozás, 

növényvédelem. 

 Ritkító szétrakás, tisztítás, szellőztetés, árnyékolás.  

Mikroszaporítással előállított kis növények speciális nevelési munkái 

(kitűzdelés, kondicionálás). 

 

Cserepes növények átültetése 

A növény igényének megfelelő földkeverék elkészítése, a helyes, 

cserépméret megválasztása, növény kiszedése, előkészítése.  

Ültetés, kirakás, beöntözés. 

 

Növényházi vágott virágok nevelési, ápolási munkái  

Öntözés, tápoldatozás, növényvédelem.  

Hálózás. Visszatörés, hónaljazás, bimbózás. 

 

Növényházi dísznövények áru-előkészítése 

Cserepes levél- és virágos dísznövények válogatása, beöntözése, 

csomagolása különböző módokon (védő-, díszítő csomagolás). 

Vágott virágok szedése, osztályozása, felszívatása, hűtése, csomagolása 

különböző módokon (dobozban, fóliában). 

 
 

 

 

 

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

32 853 03  

TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS 
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szakképesítés 

speciális szakiskolában történő oktatáshoz  

hallássérültek (sh) számára 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– 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 32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 

– a szakképesítések kerettantervét tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 32 853 03 

 

A szakképesítés megnevezése: Tisztítás-technológiai szakmunkás 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szalmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 19. Egyéb 

szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények:- 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot 

követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak:  

 

Egyszerű porszívó, portalanító tartozékokkal 
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Hengerkefés szőnyegporszívó 

Hengerkefés kárpit porszívó 

Por- és vízszívó 

Szóró-szívógép 

Hulladékszívó 

Habosító berendezés 

Gőzfejlesztő 

Hideg, meleg vagy gőzfázissal is rendelkező nagynyomású gép és tartozékok 

Egytárcsás súrológép és tartozékai 

Száraz hengerkefés bedolgozó 

Száraz-nedves hengerkefés súroló 

Súroló automata 

Szőnyegtisztító automata 

Polírozógép és pad-ok 

Mechanikus seprőgép 

Vezetőüléses seprő-szívógép vagy 

Vezetőüléses seprő-súrológép 

Kézi eszközök (Száraz és impregnált rendszer, egyvödrös-, kétvödrös, kádas 

rendszer,ablaktisztító eszközök) 

Kiegészítő anyagok (Szín kódolt kendők, szivacsok, pad-ok, kefék, adagoló eszközök, 

kellősítő eszközök, felszívó anyagok, gyűjtőzsákok) 

Kezelőszerek (Savas, semleges, lúgos, oldószeres, oxidálószeres, biológiai) 

Burkolatok (Kemény, rugalmas, textil) 

Szennyeződés (Mechanikus, vegyi)  

Mérő és számoló eszközök 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

 

 

1. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

A hallássérült tanulók 

 

12. A hallássérülés fogalma 

 

A hallássérülés a különböző mértékű és jellegű halláscsökkenés gyűjtőfogalmaként 
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használatos. A hallószerv organikus, illetve funkcionális elváltozását jelenti, mely 

állapot valamely betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség következménye. 

A hallássérülés fogalma két fő részre, a nagyothallásra és a siketségre, illetve a köztük 

húzódó átmeneti sávra, a hallásmaradványos állapotra osztható.  

Az emberi fül meghatározott magasságú és hangerejű levegőrezgéseket képes 

hangként felfogni. Az ún. hallásküszöb azoknak a hangoknak az érzékelését jelenti, 

amelyeket még éppen meghallunk. Hallássérülés esetén a hallásküszöb 

megemelkedik. Ennek regisztrálása audiogrammal történik. Két szempontból 

jellemezhető a hallás: a még éppen meghallott hangerő és a meghallott hangmagasság 

vonatkozásában. A hangerő mértékegysége a decibel, jele: dB. Az emberi fül 20-20000 

Hz közötti hangrezgések felfogására képes. (A hangmagasság a rezgésszámtól függ, 

mértékegysége a Hertz /Hz/.) 

 

Ép hallású az, akinek hallási ingerküszöbe megfelel a teljesen ép hallású fiatal (átlag 

18-20 éves) egyének ingerküszöbe 0 dB-lel jelzett átlagértékeinek. Ez a hallás kiterjed 

a hallható hangok teljes tartományára, vagyis a 20 és a 20 000 frekvenciájú hangok 

területére. Műszeres hallásvizsgálatot audiológiai állomáson végeznek, 

audiométerrel. A vizsgálat során megkeresik minden frekvencián (125Hz-8000Hz) azt 

a legkisebb intenzitású hangot, amelyet éppen meghall a páciens. A hallásvizsgálat 

eredményét az audiogramon rögzítik.  

Az 0 dB-től - pozitív számok felé - eltérő legkisebb értéket orvosi szempontból már 

halláscsökkenésként értékelik. Ha az ember hallószerve valamilyen betegség, 

kórfolyamat következtében annyira károsodik, hogy korlátozottan lesz képes a – főleg 

a beszédfrekvencia spektrumát alkotó – hangingerek felvételére, illetve ezen 

hangingerek felvételének képessége súlyos fokban károsodik, hallási fogyatékosság 

alakul ki.  

Míg a hallássérülés orvosi értelemben egy tág fogalom, szűkebb terjedelmű 

gyógypedagógiai-pedagógiai fogalomként értelmezve egy olyan hallási 

rendellenesség, ahol a sérülés időpontja, mértéke, minősége miatt a beszédbeli 

kommunikáció spontán kialakulása, zavartalan fejlődése vagy folytatása lehetetlen, és 

a sérült egyén gyógypedagógiai (re) habilitációra szorul. 

A fentiek értelmében tehát eltér egymástól a hallássérülések orvosi és pedagógiai 

kategorizálása. Az orvosi jellegű csoportosítás esetén csupán a mennyiségi 

szempontok elsődleges figyelembevételével sorolja csoportba a hallássérülteket. A 

hallássérülés fokozatai eszerint a következők lehetnek. 

 

1.2 A hallássérültek csoportosítása 
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1.2.1. A hallásveszteség foka, mértéke, típusa szerinti felosztás: 

 Nagyothallók, akiknek a hallásvesztesége 20-90 dB a beszédfrekvenciában. 

 Siketség határán lévő nagyothallók, akiknek 90-110 dB a hallásvesztesége a 

beszédfrekvenciákon. 

 Siketek, akiknél 110 dB a hallásveszteség a beszédfrekvenciákon  

A korai életkorban megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a 

személyi adottságok függvénye (értelem, beszéd, tanulékonyság, stb.), hogy a 

gyermek, fiatal a nagyothalló vagy a siket típusú fejlődésmenet jellemző. 

 

1.2.2. A hallásveszteség fellépésének időpontja szempontjából történő felosztás 

 Prelinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása előtti időszakban fellépő  

hallássérülés. 

 Posztlinguális, vagyis a beszéd, a nyelv megtanulása utáni időszakban fellépő 

hallássérülés. 

 

1.2.3. A csoportosítás történhet a hallásküszöb, a beszéd-, nyelv megértés nehézségei 

és speciális fejlesztési szükségletek szerint 

Hallásküszöb 

A beszéd-, 

nyelvprodukció/megértés 

nehézségei 

Speciális fejlesztési szükségletek 

25-40 dB 

Enyhe fokú nagyothallás 

Csekély veszteség. A halk vagy távoli 

beszéd 

megértésében lehetnek problémái. 

Iskolai helyzetekben általában 

nincsenek gondjai. 

40 dB megközelítő veszteségnél már 

felmerülhet a hallókészülék 

szükségessége. 

Ügyelni kell a szókincs alakulására. 

Szükség van a megfelelő ültetésre és 

világításra. 

41-60 dB 

Közepes fokú nagyothallás 

Enyhe veszteség 

Közelről érti a társalgó beszédet. Ha az 

osztályban halkan beszélnek, vagy nem 

látja a beszélőket, a beszélgetés 50%-át 

nem tudja követni. 

Lehetséges a szűkebb szókincs, és 

felléphetnek beszédhibák. 

Szüksége van szájról olvasásra. 

Kedvező lehet a hallókészülék-használat 

és a hallásnevelés. 

Megfelelő ültetés és különösen az alsó 

tagozaton integrációs utazótanár 

segítsége. 

Odafigyelés a szókincsre és az olvasásra. 

Szükség esetén logopédiai ellátás vagy 

gyógypedagógiai szakvélemény 

szükséges lehet vagy 

gyógypedagógiai szakvélemény 

szükséges lehet. 
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60-80 dB 

Súlyos fokú nagyothallás  

Csak a hangos társalgást érti. 

Csoportos beszélgetésnél fokozódnak a 

gondjai. 

Valószínű a gyengébb beszédérthetőség. 

Valószínű az expresszív és receptív 

nyelvi zavar. 

Feltehető a korlátozott szókincs. 

Integráltan valószínűleg folyamatos 

utazótanári ellátásra van szükség, vagy a 

nagyothallók speciális osztályára. 

A nyelvi nehézségek, a szókincsbővítés és 

–használat, az olvasás, fogalmazás, 

nyelvtan, stb. terén fejlesztésre van 

szüksége. 

Jól hasznosítja a hallókészüléket és 

hallásnevelést. 

Szurdopedagógiai fejlesztés. 

81-95 dB 

Súlyos fokú hallássérülés 

Kb. 40 cm-ről meghallja az erős 

hangokat. 

A környezeti zajokat felismerheti. A 

magánhangzókat és a mássalhangzók 

egy részét 

differenciálhatja. 

A beszéd és a nyelv valószínűleg sérül 

vagy torzul. Ha a veszteség az első 

életévig jelentkezik, 

nem indul be magától a beszédfejlődés. 

Teljes, ill. részleges integráció vagy 

speciális iskolai elhelyezés merül fel. 

Speciális fejlesztő program a nyelvi 

készségek, fogalmak, beszéd fejlesztésére. 

Gyógypedagógusra feltétlenül szükség 

van. 

A hallókészülékre és hallásfejlesztésre 

nagy szükség van. 

95dB vagy több 

Átmenet a nagyothallás és a siketség 

között 

Siketség 

Igen súlyos veszteség. Egyes erős 

hangokat meghallhat, de inkább a 

vibrációt, mint a hangokat érzékeli. 

Elsődlegesen vizuális a kommunikáció 

során. 

A beszéd- és nyelvfejlődés valószínűleg 

sérül. 

Ha a hallásveszteség prelinguális, 

elmarad a spontán beszédfejlődés. 

A speciális iskolai elhelyezésen túl az 

integráció is lehetséges jó értelemnél. 

Speciális fejlesztő program szükséges. 

Hallásnevelés szükséges. 

 

1.3. A hallássérülés okai 

A hallási fogyatékosság okai lehetnek örökletesek és szerzettek. 
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A halláscsökkenés rendkívül összetett kórkép, a nagyothallás és siketség okai igen 

sokrétűek. Kórtani szempontból két fő csoportra oszthatóak: 

1. Örökletes vagy genetikai hallási fogyatékosság 

2. Szerzett hallási fogyatékosság 

- Az örökletes hallássérülés, mint minden genetikus ártalom domináns és 

recesszív jellegű. Általában kétoldali. Az örökletes eredetű hallásveszteségek 

lehetnek idegi, vezetéses vagy kevert típusúak, gyakran fordulnak elő közöttük 

progresszívek. Löwe (1992.) szerint az örökletes esetek egyharmadánál 

progrediáló halláskárosodásról van szó. 

- A szerzett hallási fogyatékosság esetében, az ártalmak három csoportját 

különböztetjük meg:  

 Prenatális - A prenatális sérülések, vagy más néven intrauterin, méhen belüli 

károsodások az intrauterin fejlődés során alakulnak ki és kb. 20%-át alkotja a hallási 

fogyatékosságnak. A méhen belüli életben a magzatot igen sok károsodás érheti, 

például: a túlzott alkoholfogyasztás, a mértéktelen dohányzás és számos fertőző 

betegség ártalmai, gyógyszerártalmak. 

 Natális vagy perinatális- a szülés körüli időszakban, illetve a szülés alatt 

meghatározott kórokok, kóros állapotok okozhatnak károsodásokat a hallószerv 

területén. A koraszülött gyerekek között is gyakori a hallási, illetve halmozott 

fogyatékosság. 

 Posztnatális - a születés után sokféle kórok (mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai) 

vezethet halláskárosodáshoz, sokszor egymással kölcsönhatásban. A szülés utáni első 

években elszenvedett fertőző betegségek közül az agyvelő- és agyhártyagyulladás 

rendszerint súlyosabb, halmozott fogyatékossággal is járhat. A leggyakoribb betegség 

a középfülgyulladás. Bár az utóbbi években csökkenőben van a skarlát, diftéria, 

vörheny, kanyaró és más fertőző betegségek előfordulása, mégis számolni kell ennek 

veszélyével, mely hallóideg, középfül vagy belsőfül eredetű hallássérülést okozhat. 

Mechanikai traumák, a hallószervre vagy a koponyára ható különböző erőbehatások 

a hallószerv sérüléséhez, halláscsökkenéshez vezethetnek. Ezek a sérülések különböző 

ütések, baleset, roncsolások következtében létrejött traumák, pl. a koponyát érő 

traumák a belső fül sérülését is okozhatják. 

Kémiai anyagoknak, bizonyos vegyszereknek, gyógyszereknek a belső fülre 

gyakorolt, többnyire hosszabb ideig tartó mérgező, károsító hatásuk van.  

A hallássérülésnek tehát többféle oka lehet. Származhat a külső, a közép- és a belsőfül 

zavarából. 

Ha a hallásprobléma oka a külső vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem 

vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé. Ezt vezetéses hallászavarnak nevezzük. 

A „mechanikus” hangátvitel zavara. A hallómező eltolódik, halkabban, de 

torzításmentesen hall az egyén. Ha a beszédhangok eléggé erősek, a vezetéses 

hallászavarban szenvedők jól hallják a beszédet. A vezetéses hallássérülés igen nagy 
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százalékban átmeneti jellegű sérülést idéz elő, amit orvosi beavatkozással meg lehet 

szüntetni, vagy akár spontán gyógyul (így van ez például egy erősebb megfázás, vagy 

például a repülőn tapasztalható fülbedugulás esetében). Kisebb számban veleszületett 

– sokszor anatómiai elváltozás okozza a károsodást, – ilyen esetben szükséges lehet 

hallásjavító eszköz használata. Ha a belsőfülben, a csigában elhelyezkedő szőrsejtek, 

vagy az agyhoz vezető idegrostok szenvednek károsodást, akkor a hallászavar idegi 

eredetű. A hallásveszteség ebben az esetben mennyiségi és minőségi jellegű. A 

hangbenyomások halkabbak, torzabbak. E hallássérülések kb. 95%-ánál a csiga 

(cochlea) megbetegedése okozza a hallásproblémát (cochleáris hallássérülés). A 

fennmaradó, viszonylag ritkább esetekben a hallóideg megbetegedése a hallászavar 

oka.  

Az idegi eredetű hallásveszteségben szenvedőknél a beszéd hangerejének növelése 

nem javítja kellő mértékben a beszédértést. Náluk a megemelt hangerő-torzításokat 

eredményez, ami még nehezebbé teszi a beszédértést, így számukra a hallókészülék 

viselése elengedhetetlen. Súlyosabb sérüléseknél azonban nem lehet hallókészülékkel 

sem elérni a beszédhalláshoz szükséges hallásszintet. Ilyen esetekben műtéti eljárással 

javítják a beszédhallást. 

 

1.4 A hallássérülés következményei 

A hallássérülés a legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását 

érinti. 

1.4.1 Az artikuláció és szupraszegmentális elemek alkalmazásának jellemzői 

hallássérülteknél 

Elsősorban azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, amelyeket a 

gyermek, fiatal nem jól hall. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több 

beszédhangot érint a hibás ejtés és annál inkább kihat a beszédhangra is. Mivel a 

súlyos fokban hallássérült gyermeknél, fiatalnál nincs vagy gyenge a visszajelzés a 

hibás képzésről, nem is képes eredményesen kijavítani az artikulációs hibákat külső 

segítség (szurdopedagógus) nélkül. Leggyakrabban a sziszegők és a gy, ty, c, cs 

hangok a hibásan képzettek, de a magánhangzókban is előfordulhatnak cserék. A 

kiejtési hibák mellett a beszéd minőségét rontja a beszédprozódiai elemek hibája vagy 

hiánya. Jellemzője a monoton, kevésbé dallamos, hibásan hangsúlyozott, ritmustalan, 

lassú tempójú beszéd. Az artikulációs és a szupraszegmentális hibák hallókészülék 

alkalmazásával, valamint az egyéni szükségletekhez igazodó hallás-, beszédnevelési 

eljárásokkal eredményesen javíthatók. 

A súlyos hallássérültek beszédének jellemző vonásai lehetnek  

 Elmosódott, hasonló hangzású magánhangzók 

 Lelassult beszédtempó 

 Bizonytalan izomfeszültséggel képzett szavak 
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 Gyakran hibás vagy hiányzó sziszegő hangok 

 Helytelen levegővétel 

 Gyakori orrhangzósság 

 Feszített hangszalagréssel képezz hangok (fejhang) 

 Gyakori hangcserék a hasonló képzésű, a hasonló területeken képzett, hasonló 

hangzású és hasonló vizuális képet nyújtó hangok között 

 Ritmustalan, hangsúlytalan, dinamikátlan beszédtempó 

 Darabos, zavart ritmus 

 

A hibás ejtés gyakran vezet helyesírási hibákhoz. A gyermek, fiatal úgy írja le a 

szavakat, ahogyan ejti őket, vagyis gyakran hibásan. Ez a hiba az írás és az olvasás 

egyidejű alkalmazásával jól javítható és a kiejtésre is pozitívan hat. 

 

1.4.2.A szókincs jellegzetességei hallássérülteknél 

Minél nagyobb a halláskárosodás mértéke, annál szűkebb mind az aktív, mind a 

passzív szókincs. A szókincset sok olvasással, társalgással bővíthetjük. A nyelvi és 

beszédfejlesztő munka minden iskolai foglalkozásnak kiemelt feladata, a társalgáshoz, 

manipulációhoz, beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztéssel, a szavak jelentésének 

állandó tisztázásával. A szókincs hiányosságai vezetnek a beszédértés zavaraihoz és 

az alacsonyabb olvasási szinthez. A szókincsbeli elmaradás minőségileg különbözhet 

a pedagógusok által tapasztalt szűkített nyelvi kóddal beszélő gyermek, fiatal 

szókincsbeli hiányosságaitól. Mivel a hallássérült gyermek, fiatal beszédelsajátítása 

mesterséges tanulási folyamat eredménye, szókincséből egyszerű, hétköznapi 

fogalmak is hiányozhatnak, ugyanakkor magasabb szintű kifejezéseket ismerhetnek. 

A hallássérült gyermek, fiatal nehézségei elsősorban a szövegértés vonalán és kevésbé 

az olvasástechnika területén jelentkeznek. Az olvasástechnikai problémák általában a 

kezdeti szakaszt jellemzik, míg a szövegértési problémák gyakran fennmaradnak az 

iskoláztatás évei alatt. Ennek oka az, hogy habár a hallássérült gyermek, fiatal egyre 

több szót és kifejezést ismer meg, a szövegek nyelvi szintje folyamatosan emelkedik. 

A szövegértési problémákat a szűkebb szókincs, a szinonimák ismeretének hiánya, 

illetve a mondatok helytelen tagolása okozhatja. 

Minél többet társalog a gyermek, fiatal, minél többet olvas, annál erősebb ütemben fog 

gyarapodni a szókincse. 

Fontos szempont a hallássérültekkel való kommunikáció tekintetében, hogy mindig 

meg kell győződni róla, hogy a gyermek, fiatal, illetve a fiatal, felnőtt hallássérült 

megértette-e azt, amit közölni szerettünk volna vele. Célszerű a rövid, pontos, 

egyszerű fogalmakkal megfogalmazott instrukciók adása, néhány kérdéssel a 

megértés ellenőrzése. 

 

1.4.3. A beszéd grammatikájának jellemzői hallássérülteknél 

A súlyos fokban halláskárosodott gyermekek, fiatalok beszédében gyakoriak a 

grammatikai hibák. Mivel a toldalékok általában hangsúlytalan és gyakran szóvégi 
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helyzetben fordulnak elő, gyakori az elhagyásuk, felcserélésük. A grammatikai hibák 

száma elsősorban a szituációkhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított 

társalgásokkal és rendszeres olvasással csökkenthető. 

 

1.4.4. A beszédértés jellemzői hallássérülteknél 

A nyelvi nehézségek nemcsak az aktív nyelvhasználatot, hanem a beszédértés 

területét is érinthetik. A hallássérült gyermek, fiatal, fiatalok a halláson kívül a szájról 

olvasást is felhasználják a beszédértés segítésére, ennek mértéke gyermek, fiatalonként 

változó.  

A szájról olvasás megkönnyítése azáltal lehetséges, ha a pedagógus minden fontosabb 

közlésnél a hallássérült gyermek, fiatal felé fordul. További segítséget jelent a 

természetes artikuláció, a normális beszédtempó. Téves hiedelem, hogy a hallássérült 

gyermek, fiatal könnyebben érti a beszédet, ha az nagyon tagolt, lassú, az artikuláció 

eltúlzott. Előnyös a szájról olvasás szempontjából az is, ha a pedagógus nem járkál 

beszéd közben. A szájról olvasást nehezítheti a pedagógus arcába hulló haj (férfiaknál 

bajusz és szakáll), a fényviszonyok, valamint az, ha a beszélő a száját véletlenül 

eltakarja. 

Előnyös, ha egyszerre csak egy ember beszél a hallássérülttel, természetes, jól 

hangsúlyozott, érthető beszédtempóban. Ha többen beszélgetnek, ne vágjanak egymás 

szavába, közlési szándékukat jelezzék.  

 

1.5 A hallássérült gyermek, fiatal együttnevelése halló társaikkal 

 

1.5.1. A szegregáció a fogyatékosok és nem fogyatékosok egymástól elkülönített 

oktatását jelenti. A szegregált, speciális iskolai oktatás igyekszik ideális feltételeket 

biztosítani (kis osztálylétszám, szakemberek megléte). Számos indoka lehet annak, 

hogy a gyermek, fiatal, fiatal speciális iskolába, szegregált szervezési formában tanul.  

 

1.5.2 A másik forma az integráció (fogadás). Hazánkban legelterjedtebb az egyéni 

teljes integráció. A hallássérült gyermek, fiatal, fiatal a tanítás teljes idejét a többségi 

(halló) osztályban tölti. 

A sikeres integrációnak számos objektív feltétele van: a korai felismerés, a 

hallókészülékkel való ellátás, a szakértői és rehabilitációs bizottság által 

meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. Korai hallás - és beszédfejlesztés, a 

támogató család, a tanterem kedvező akusztikai jellemzői, az adó-vevő készülék 

használata, az integrációt segítő gyógypedagógus közreműködése, igény esetén 

pedagógiai asszisztens és jeltolmács segítsége. 

A hallássérültekkel foglalkozó többségi pedagógusnak sokrétű feladatot kell 

megoldania egyidejűleg. Ismernie kell a sérülés sajátosságait, a 
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habilitációs/rehabilitációs lehetőségeket. Tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermek, 

fiatal milyen mértékben képes információt felvenni a hallása révén, mennyiben 

támaszkodik a szájról olvasásra. 

Mindezekhez nélkülözhetetlen az egyes nevelési helyzetekben az egyéni különbségek 

figyelembevétele és pedagógiai kezelése. Az egyéni különbségek a hallássérülés 

minőségétől, mértékétől és a tanuló mentális és személyi adottságától függ. 

A hallássérült diákok számára fontos motiváló tényező, ha a halló társaik elfogadják 

őket, így a képzésben is sikeresebbé válnak. 

Számolnunk kell szubjektív feltételekkel is az integráció tekintetében: az intellektuális 

képességek, a pozitív személyiségjegyek, az érthető beszéd, a jó beszédmegértési szint, 

nyelvi tanulékonyság, szorgalom, terhelhetőség, családi háttér. 

 

1.6 A hallássérültek által használt technikai eszközök 

 

1.6.1. A hallókészülék 

Ma már nem létezik olyan hallássérülés, amit ne lehetne részben vagy teljesen 

korrigálni. Ez történhet hallókészülékkel - olyan súlyos esetekben pedig, amikor a 

hallókészülék nem biztosít megfelelő erősítést, - műtéti eljárással biztosítható a hallás 

élménye. A modern hallókészülék elemmel vagy akkumulátorral táplált miniatűr 

hangerősítő készülék. A levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon 

felfogja és elektromos rezgésekké alakítja, felerősíti, majd visszaalakítja 

hanghullámokká. A hallókészülékkel történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék 

biztosítsa a beszéd meghallásához legmegfelelőbb erősítést - azaz, hogy a 

hallókészülékkel erősített fülön mért eredmények illeszkedjenek az optimális 

beszédmezőbe. A hallás javítására kifejlesztett készülékek szinte minden igényt ki 

tudnak elégíteni. A hallókészülékek mérete igen változatos, a fül mögé helyezhető 

változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig hozzáférhetőek. A 

hallókészülék felerősített hangját a fül mögé helyezhető készülékek esetében a fülbe 

egyéni lenyomat alapján elkészített fülilleszték juttatja be. A hallókészülék a gyermek, 

fiatal egyéni igényeihez, hallásállapotához igazodik. Felírását, ellenőrzését szakember 

végzi. A hallókészülékek egész napos viselésre készültek. 

 

1.6.2. Az adó-vevő készülék jól segíti a hallássérült tanuló oktatását azáltal, hogy csak 

a hasznos jeleket erősíti fel, a háttérzajokat nem. Előnye, hogy a távolabbról jövő 

beszédet is erősíti. Egy adó és egy vevő részből áll, az adó részhez mikrofon 

csatlakozik, melyet általában a beszélő visel. 
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1.6.3. A Cohleáris implantátum a súlyos hallássérülteknél alkalmazott műtéti eljárás, 

amelynek során a belső fülben lévő cochleába (a hanginger idegi felvevő rendszerét 

tartalmazó csigába) elektródákat ültetnek be. A legjelentősebb és a legnagyobb 

számban végzett hallásjavító eljárás. 

A cochleáris implantátum egy olyan összetett technikai eszköz, amely közvetlenül a 

hallóidegre küld elektromos impulzusokat - tehát ugyanazt a feladatot végzi el, mint 

az ép hallószerv esetében a csigában lévő szőrsejtek. A cochleáris implantátum 

beépítésének legfontosabb feltétele, hogy a hallóideg - azaz a belső fültől az agykéreg 

felé vezető pálya - ép legyen. 

A cochleáris implantátum több elemből áll. Ezek egy részét a hallássérültek 

koponyájába operálják - közvetlenül a fejbőr alá, ill. a belső fülbe vezetik, - más részeit 

pedig kívül, a testükön viselik. A külső elem részei: a hangokat felfogó mikrofon, a 

beszédprocesszor, valamint az adókészülék, ami a jeleket a beültetett belső elem felé 

továbbítja. 

 

1.7 A hallássérültek oktatásában használt kommunikációs módszerek lehetséges 

csatornái 

 Vokális (hangi) - auditív csatorna: a hallásmaradvány aktivizálásának 

időpontja meghatározó, erre a lehetőségre épít a hallásnevelés. Ennek a 

csatornának a felhasználásával történik a hangos beszédben történő kifejezés és 

a beszéd megértésének kialakítása. Az enyhén hallássérült tanulók oktatásánál 

az auditív út érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nagyothallók esetében a beszédre 

épül a tanítás, kiegészítve szurdopedagógiai fejlesztéssel. 

 Az artikulációs-vizuális csatorna: vagyis a szájról olvasás és az azt kiegészítő 

hallás, illetve olvasás. Súlyosabb veszteségek esetén domináns információ 

felvételt biztosít és a hallási benyomások töltik be a kiegészítő szerepet. 

 Manuális-vizuális kommunikációs csatorna, mely az ujj-abc, illetve a jelnyelv 

használatát jelenti. Az ujj-abc jelei valamennyi beszédhangot megjelenítik egy-

egy kézjellel. A jelnyelv szónyelv, a jelek szavaknak felelnek meg. A jelnyelv 

alkalmazása két úton lehetséges, vagy a hangos beszédnek alárendelt 

helyzetben, azt mintegy kísérve, kiegészítve, vagy mint önálló információs 

csatorna. Siket közösségekben az egymás közti fő nyelvi érintkezési forma. A 

jelnyelv előnye lehet súlyos hallássérülteknél, hogy a beszélő figyelmét kevésbé 

terheli és így a siketek számára könnyebb kommunikációs lehetőséget kínál. 

Használata indokolt olyan esetben, amikor a hangos beszéd értelmezése 

kevésbé jó eredményt ígér. 

 Grafikus-vizuális kommunikációs csatorna, ami az írás és olvasás területeit 

foglalja magába. Feltétele a gazdag szókincs és a nyelv grammatikai 

szabályainak ismerete. Fontos szerephez juthat, ha a hallássérült beszéde nem 

eléggé érthető. 
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 Vokális (artikulációs) – taktilis csatorna: a mások, vagy magunk által produkált 

beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. 

 

1.8 Különleges előírások, megjegyzések 

A hallássérült tanulóknál a szakiskolai képzésben megvalósítható a nyelvi rendszer 

további finomítása, a nyelvi-kommunikációs szint emelése, a köznapi nyelvhasználat 

árnyaltabb alkalmazása, az egyes tantárgyak szakszókincsének kialakítása és értő 

használata. Fontos a munkakörök betöltése során a megfelelő szociális 

kapcsolatrendszer kialakítása, az érintkezési formák pontos értelmezése és a 

kommunikációs célnak megfelelő nyelvi formák megválasztása. 

A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben a fogyatékos tanulók részére a 

tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. Heti időkerete az évfolyamra 

meghatározott heti tanítási óra 40 %-a nagyothalló, 50 %-a siket tanuló esetében. 

Egyéni rehabilitációs foglalkozások keretében, mely a szabad órasávban tervezhető a 

következő területeket érinthetjük. 

 A tanulók sérülés specifikumából fakadó képességbeli hiányosságait, 

személyiség fejlettségi gyengeségeit és egészségügyi, szociális problémáit 

kezeli. 

 Tanulást megalapozó képességek fejlesztése. 

 Speciális szakmai megsegítés. 

 Tanulási technikák elsajátítása a különböző tantárgyak tanulásához. 

 Számítógépes egyéni tanulást segítő programok használatának megismerése. 

 Kommunikáció, helyesírás fejlesztése. 

 

1.9. Módszertani útmutatások 

A speciális szakképzés eredményességében elsődleges szerepe van az ún. team-ben 

való tevékenykedésnek, azaz a különböző képzettségű szakemberek összehangolt 

működésének. 

A team összetétele: 

- közismereti oktatásban résztvevő tanárok, 

- a szakmai, elméleti oktatást végző szakoktatók, 

- a gyógypedagógus tanárok (szurdopedagógus, logopédus), 

- a pedagógiai munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek), 

- egyéb szakemberek (szakorvosok, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális 

munkás), 

- szükség esetén jeltolmács bevonása a feladatmegértés elősegítéséhez, tanulói 

visszajelzéshez. 



 

216 

 

Az oktatás során kiemelt jelentőségű a beszédértés megfelelő körülményeinek 

biztosítása.  

 A pedagógusnak, szakoktatónak minden körülmények között jó szájról 

olvasási képet kell biztosítania. Optimális feltételeket kell teremteni a 

beszédértés elősegítésére. 

 A tanár minden fontosabb közlésnél a hallássérült felé fordul természetes, jó 

szájról olvasási képet nyújtó artikulációval, közepes beszédtempóval és 

dallamosan, dinamikusan beszél. 

 A hallássérült gyermek, fiatal tanulását az átlagos gyermek, fiatalnál jobban 

segíti a vizuális szemléltetés. A tanár mimikája ezért legyen kifejező. Ő maga 

legyen empatikus személyiség, fejlett problémamegoldó képességű, optimista. 

Egyéntől és a halláskárosodástól függően hasznos lehet a jelnyelv egyes 

elemeinek ismerete. 

 Az elméleti tanórákon a hallássérült tanuló üljön elől és középen. A tanterem 

legyen jól megvilágított. Film-, dia-, videó vetítések előtt a tanár ismertesse, 

hogy mit kell majd megfigyelni. Sötétben, hallókészülék viselése mellett nem 

érti a tanuló a magyarázatot. 

 A gyakorlati oktatás során is először ismertetni kell, hogy mi kerül cselekvő 

szemléltetésre, azaz mit kell pontosan megfigyelni. Csak a feladat ismeretében 

tud a tanuló az író – számítógépre, a kezeire, a munkavégzés technikájára 

koncentrálni. Lehajló testtartás, takart száj esetén az információ tört része jut 

csak el a diákhoz. Számítógépes gyakorlatkor a tanár a gép mögött, a diákkal 

szemben állva tud ismereteket közvetíteni. 

 A tanár, szakoktató természetes hanghordozással, nyugodt tempóban köznapi 

hangerővel és artikulációval beszéljen! Előadása érthetőségét természetes 

gesztusokkal, élénk mimikával, finom testbeszéddel fokozhatja. 

 Zajos hátterű, szűk frekvenciás vagy túl gyors beszéd rontja a beszédértés 

esélyeit. Munkatevékenység közben, korrekció előtt a tanár érintse meg a 

tanulót, állítsa le a tevékenységet, amikor feladatot jelöl ki vagy javítja a diák 

munkáját. 

 A tanulók vizuális gondolkodásmódja miatt az oktatás során nagy jelentőségű 

a sokoldalú szemléltetés. A szemléltetés során meg kell győződni a szakmai 

ismeretek, fogalmak tartalmi megalapozottságáról, és beépüléséről a kognitív 

rendszerbe. A feldolgozás, alkalmazás szintjein szóbeli, táblázatos, írásbeli, 

rajzos visszacsatolás kérése tájékoztatást nyújt a pedagógusnak. A tudásszint 

értékelésekor a szemléltető eszközök használata melletti tudás értékelése 

tekinthető reálisnak. 

 Mivel a hallássérült fiatalok nyelvi szerkezetbeli gondolkodása gyengébb, 

szókincsük mesterségesen alakult ki, a felzárkóztatásra biztosított többlet 

órákon a hosszabb, elvont tartalmú, nehezebben ejthető szavak, kifejezések 

elsajátítása külön is kapjon megerősítést. 
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 A megértés, bevésés ellenőrzését szómemória játékokkal, képekkel különböző 

szövegkörnyezetű előfordulások felismertetésével, önálló szövegbe helyezéssel 

célszerű gyakoroltatni. 

 

Kiscsoportos oktatási szervezeti formákban (pl. csoportbontásban) a hallássérült 

tanulók ne képezzenek külön csoportot. Mindig a hallók között dolgozzanak a 

tanulás-tanítás folyamán. Mindig legyen a csoportban segítője, akihez fordulhat. 

 

Egyéb tanulásszervezési kérdések, gyakorlati teendők 

 A pedagógus, szakoktató jó szájról olvasási kép nyújtásával segítheti a 

beszédértést. 

Az osztályteremben olyan ülőhelyet találjanak, ahonnan közelről láthatja és 

hallhatja a tanárt! Ne kerüljön szembe az ablakkal! A tanulónak biztosított 

forgószék is előnyös lehet. Célszerű az első padba, jobb vagy bal szélre ültetni a 

hallássérült diákot. 

 A megértést a vizuális oktatási módszerekre alapozott ismeretátadás segíti 

(képek, kép-hang és írásalapú kommunikációs eszközök). 

 A tanítási órákon nélkülözhetetlen a közvetlen hallást segítő eszközök 

használata. 

 A hallássérültek integrált oktatását, elsősorban a beszédmegértést segíti elő a 

vezeték nélküli kommunikációs rendszer. 

A tanár-diák közvetlen kapcsolat URH adóvevő alkalmazásával könnyíthető. 

 Nehezen kiejthető szakszavak artikulációs ejtésének kialakítását és 

automatizálását szurdopedagógus, logopédus támogatja. 

 Előtérbe kerülnek mind az oktatásban, mind a számonkérésben az írásbeli 

kommunikációs formák, melyek nyelvi megfogalmazása legyen egyszerű, 

lényegretörő. Hasznos a tanulóval közösen szerkesztett szakmai szakszótár, 

szakmai jelszótár segítsége. Az értékelés pozitív és ösztönző legyen. 

  A gyakorlati tantárgyak csoportbontásakor a hallássérült tanulók létszáma 

max. 4 fő lehet. Mindig a hallók között dolgozzanak a tanulás-tanítás során. 

 A hallássérült gyermek, fiatal számára problémát jelenthet a hosszabb tanári 

előadás egyidejű követése és jegyzetelése. A probléma kiküszöbölésére 

javasoljuk, hogy készítsünk vázlatot a tanulónak vagy más tanuló órai jegyzetét 

fénymásoljuk. Ügyeljünk, hogy a szakszavak ne kerüljenek hibásan 

megtanulásra! 

 Nem mindig egyszerű a hallássérült tanuló számára a témaváltás. A pedagógus 

segítheti a hallássérült megértését, ha órákon hangsúlyosabban jelzi ezt, illetve 

még egyszer összefoglalja a tematikus egységeket. Könnyebbséget jelent, ha a 

hallássérült tanuló esetenként írásban is megkapja azokat a feladatokat, melyek 

utasítása sok elemből áll, s minden elem fontos információt hordoz. 
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 Hangsúlyozzuk az órák végén elhangzó információkat! 

 Folyamatos legyen az ellenőrzés és értékelés, a tanulási folyamat az egyéni 

szükséglethez igazodjon. 

 A hallássérült gyermek, fiatal fejlesztése pedagógiai és egészségügyi célú 

rehabilitációs eljárásokkal, megfelelő audiológiai ellátással és egyre modernebb 

hallókészülékek szakszerű használatával történhet. 

 Az eredményes nevelést, a szakmai képzés színvonalát az előbbieken túl az 

általános iskolai tanulmányok, az eddig elért fejlődés is meghatározza. 

 A hallássérült fiatalok oktatása során fokozott figyelmet kell fordítani látásuk 

védelmére. 

 

1.10. A szakmai képzésen túl kiemelt speciális nevelési feladatok 

 Fontos feladat a szociális kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, az érintkezési 

formák pontos értelmezése, a megfelelő nyelvi formák elsajátítása a 

személyiség harmonikus fejlesztése érdekében. 

 Elengedhetetlen az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszer pontos 

kiépítése, a kognitív funkciók szintjeinek állandó fejlesztése. 

 Fontos a vizuális percepció, az önkifejezés, önmegvalósítás, a valóság képi 

feldolgozásának bekapcsolása a tanítás-tanulás folyamatába a személyiség 

kibontakoztatása céljából. 

 Mozgás, ritmus, a beszéd-ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi 

szakaszában. 

 Szükséges a tehetség gondozása. 

 Fel kell készíteni a diákokat a felnőttek, a munka világába való beilleszkedésre. 
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2. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai 

rész) 

1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és 

szakmai szabadsávval együtt.  

 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 
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11258-12 

Tisztítás-

technológiai 

tevékenységek 

Technológia 

ismeret 
3  

70 

3  

105 

3  

105 

2  

Anyag és 

gépismeret 
3,5  4  4  2,5  

Tisztítás-

technológia 

gyakorlati 

feladatai 

 14  14  14  14 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Elhelyezkedést-

munkavállalást 

segítő idegen 

nyelv 

      2  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás       0,5  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkavédelemi 

alapismeretek 
0,5        

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 7 14 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; 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 szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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13. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény- 

modul 

Tantárgyak/ 

témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11258-12 

Tisztítás- 

technológiai 

tevékenységek 

Technológia ismeret 108  

70 

108  

105 

108  

105 

64  388 

Munka-, tűz- és 

környezetvédelmi 

szabályok,kockázatelemzés 

20  20  20  15  75 

Felmérés 20  20  20  15  75 

A tisztítás-technológia 

törvényszerűségei 
50  50  50  15  165 

A környezettudatosság, 

szakmai normák, 

ergonómia 

18  18  18  19  73 

Anyag és- gépismeret 126  144  144  80  494 

Szennyeződések 22  30  30  20  102 

 Burkolatok 22  30  30  20  102 

Kezelőszerek 22  30  30  20  102 

Tisztító eszközök, gépek és 

berendezések 
60  54  54  20  188 

Tisztítás- technológia  504  504  504  448 1960 
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gyakorlati feladatai 

Kezelőszerek kiválasztása, 

hígítása 
 100  100  100  80 380 

Kézi eszközök használata 

és karbantartása 
 100  100  100  80 380 

Gépek, berendezések 

használata és karbantartása 
 204  204  204  204 816 

Szolgáltatást támogató 

tevékenységek 

végrehajtása 

 100  100  100  84 384 

11497-12 

Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1       4  4 

Nyelvtani rendszerezés 2       4  4 

Nyelvi készségfejlesztés       2  2 

Munkavállalói szókincs       2  2 

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi alapismeretek        4   4 

Munkaviszony létesítése        4   4 

Álláskeresés        4   4 

Munkanélküliség        4   4 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18        18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4           4 
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Munkahelyek kialakítása 4           4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2           2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2           2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
            

Összes éves elméleti 

/gyakorlati óraszám: 
252 504  252 504  252 504  224 448 2940 

Összes éves/ögy  

óraszám: 
756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 980/ 30,4% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2240/ 69,6 % 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 
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A  

11258-12 azonosító számú 

 

Tisztítás-technológiai tevékenységek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11258-12 azonosító számú, Tisztítás-technológiai tevékenységek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11258-12 

Tisztítás-technológiai tevékenység 

Technológia ismeret Anyag és- gépismeret 
Tisztítás-technológia 

gyakorlati feladatai 
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FELADATOK 

Értelmezi és alkalmazza a munka-, 

tűz- és környezetvédelmi 

szabályokat, a takarítandó terület 

kockázatelemzését 

x    x  x  x x x  

Elsősegélyt nyújt x        x x x  

 Felméri az adott tisztítandó 

területet és a házirendet, rögzíti a 

típusrendet 

 x           

Kiválasztja az alkalmazandó 

technológiát vagy eljárást és a 
 x       x x x  



 

226 

 

szükséges gépeket, eszközöket, 

megindokolja a szakmai 

álláspontját 

Szedeget, seper, és kellősít    x x x  x  x x  

Hulladékkezelést végez a 

tisztítandó területen belül 
x x x x x   x  x x  

Szárazon, impregnáltan és 

nyirkosan le- és feltöröl 
    x x x x  x   

Nedvesen le- és felmos     x x x x  x   

Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz     x x x x  x   

Gyalogkísérő súroló automatával 

tisztít vagy semlegesít 
 x x x x x x x x  x  

Lúgos, savas alaptisztítást végez  x  x x x x x x x x  

Impregnál, védőréteget visz fel a 

felületre 
 x  x x x x x x x   

Védőréteggel ellátott 

padlófelületen, nagy-

fordulatszámú géppel szárazon 

vagy porlasztásos 

eljárással políroz 

 x   x x x x x  x  

Egytárcsás súrolóval vagy nagy-

fordulatszámú géppel tisztít és 

felújítja a védőréteget szóró 

radírozással 

 x   x x x x x  x  
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Természetes és mesterséges köveket 

csiszol, apróbb sérülést javít és 

políroz 

 x   x x x x   x  

Üveget és befoglaló szerkezeteket 

tisztít 
 x   x x x x x x   

Homlokzatot tisztít, falfirkát 

eltávolít és felületvédelmet 

alkalmaz 

x x   x x x x x x   

Kemény, rugalmas és textil 

burkolatot porszívóz, baleseti 

tisztítást végez és foltot eltávolít 

 x  x x x  x   x  

Textilburkolaton programozott 

száraz tisztítást végez 
 x x x x x x x x x x  

Textilburkolaton textilkorongos, 

hengerkefés, szőnyegtisztító 

automatás, szóró-szívó gépes, 

kisnyomású gőzős, száradó-habos 

eljárást végez 

 x x x x x x x x x x  

Textilburkolaton alaptisztítást 

végez 
 x x x x x x x x x x  

Ipari berendezéseket és 

műtárgyakat tisztít szárazjeges, zárt 

vagy nyitott szemcseszórásos, 

nagynyomású hideg vagy 

 x x x x x x x x x x  
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gőzfázisos eljárással 

Szolgáltatást támogató 

tevékenységeket végez: pótolja a 

szaniter fogyóanyagokat, illatosítja 

a helyiségeket; hatékonyságot, 

minőséget és rendellenességet 

vizsgál és dokumentál; visszaállítja 

a típusrendet, átadja a szolgáltatás 

eredményét 

 x x x        x 

Szedeget, seper és kellősít 

vezetőüléses géppel 
 x   x   x   x  

Vezetőüléses súroló automatával 

tisztít vagy semlegesít 
 x   x x x x x  x  

Összetett feladatot hajt végre a 

vezetőüléses seprő-súroló 

automatával 

 x   x x x x   x  

Az előírt felhasználó szintű 

karbantartást végrehajtja 
       x  x x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Vegyi, mechanikus, hőhatás és 

reakcióidő 
      x      

 Hulladékok, szennyeződések, 

mikroorganizmusok és evolúció 
    x        

 Tisztítási és fertőtlenítési         x x   
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technológiák szinergiája 

Felületek, berendezési tárgyak, 

eszközök és területek felmérése 
 x           

Burkolatok, területek, felületek és a 

takarítási technológiák és a 

szennyeződések kölcsönhatásai 

  x  x x x      

Kezelőszerek, alapanyag és 

hatóanyag szerinti osztályozás 
      x  x    

Kezelőszerek, pH-rendszer szerinti 

osztályozás 
      x  x    

Kezelőszerek, hatások és funkciók 

szerinti osztályozás 
      x  x    

Oldószerek hatása a környezetre       x  x    

Vegyi veszélyforrások x      x  x    

Kezelőszerek tárolása és szállítása       x  x    

Tűzveszélyes anyagok tárolása és 

szállítása 
x      x  x    

Szakmunkás szerepe a higiéniai 

rendszeren belül, szabályozásokkal 
  x x        x 

Minőségirányítás folyamatai és 

kölcsönhatásai 
  x x        x 

Felületek, berendezési tárgyak, 

eszközök és területek felmérése 
 x           

Kockázatelemzés  x       x    
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Idő- és kezelőszer szükséglet 

ismeretei 
      x      

Tisztítás-technológia gyakorlati 

megvalósításának szintjei 
  x          

Tisztítás-technológia 

törvényszerűségei 
  x          

Alapeljárások és technológiák          x x  

Gépek, eszközök és tartozékok 

műszaki jellemzőinek ismeretei 
       x     

Gépek üzemeltetése és felhasználó 

szintű karbantartása 
       x   x  

Hibaelhárítás           x  

Elsősegélynyújtás x            

Egyéni és kollektív védőeszközök x            

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x x x     

 Szakmai nyelvi íráskészség x x x x x x x x     

 Szakmai nyelvű hallott szöveg 

megértése 
x x x x x x x x     

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x x x     

Piktogram és színkód jelképek 

értelmezése 
x x x x x x x x     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Precizitás         x x x x 
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 Önállóság         x x x x 

 Térbeli tájékozódás         x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kapcsolatteremtő és fenntartó 

készség 
        x x x x 

 Meggyőzőkészség         x x x x 

 Közérthetőség         x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Rendszerekben való gondolkodás         x x x x 

Áttekintő képesség         x x x x 

 Helyzetfelismerés         x x x x 
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27. Technológia ismeret tantárgy      388 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A technológia ismeret tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a 

tanulók képesek a tisztítás-technológia fontosságának és törvényszerűségeinek meghatározására.  

Ismerjék meg a tanulók a tisztítás-technológia múltját, jelenét, jövőjét és társadalmi fontosságát. Tevékenységük során alkalmazzák 

a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, képes legyenek elsősegélyt nyújtani. A munkaterület felmérésében jártas legyen, 

házi és típusrendet kezeljen. Alkalmazza a környezettudatosságot, színkód rendszert, szakmai normákat.  

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. Elemi számolási készség 

általános fizikai, kémiai és környezetvédelmi és higiéniai ismeretek. 

A technológia ismeret tantárgy kiterjed: 

- A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok és kockázatelemzés értelmezésének és alkalmazásának módjaira, az elsösegély 

nyújtás szabályaira 

- Felméri a munkaterületet, beazonosít, meghatároz közvetett vagy közvetlen adatok alapján, házi- és típus rendet kezeli 

- A tisztítás-technológia törvényszerűségeire, kockázati kategóriákra, hatás mechanizmusokra, piktogramokra és technológiai 

fegyelemre  

- Környezettudatosságra, a szinkód rendszerre, szakmai norma rendszer alkalmazására, az ergonomikus eszköz és gép 

használat elveire 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, kockázatelemzése 

 75 óra 

Értelmezi és alkalmazza a munkaterület, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályait. 
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Kockázatelemzés 

Elsősegélyt nyújt 

 

1.3.2. Felmérés                  75 óra 

Értelmezi és alkalmazza a házirendet, valamint rögzíti a típusrendet 

Felméri a munkaterületet, beazonosít, meghatároz közvetett vagy közvetlen adatok alapján  

Házi- és típus rendet kezel 

 

1.3.3. A tisztítás-technológia törvényszerűségei           165 óra 

Kockázati kategóriák 

Tisztasági szintek 

Hatás mechanizmusok 

Piktogramok  

Technológiai fegyelem és aranylépések 

A technológia fegyelem táblázata 

 

1.3.4. A környezettudatosság, szakmai normák, ergonómia  73 óra 

A környezettudatosság fogalma víz, kezelőszer felhasználása és a szennyvíz kezelése 

Tisztítás-technológiai normák- és a munkateljesítmény összehasonlítása 

Ergonómia: a kézi-gépi eszközök szakszerű használata 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tanműhely vagy költségvetési intézmény 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés    - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. vita  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 - 
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1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése    - 
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szóban 

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
   - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  

 

 

  



 

237 

 

2. Anyag és- gépismeret tantárgy               494 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

Az anyag és gép- ismeret tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek 

segítségével a tanulók képesek a tisztítás-technológia fontosságának és törvényszerűségeinek meghatározására. Ismerjék meg a 

tanulók a tisztítás-technológia múltját, jelenét, jövőjét és társadalmi fontosságát. Tevékenységük során ismerjék fel a 

szennyeződések típusát, mennyiségét. A tisztítandó burkolatok fizikai, kémiai tulajdonságait, gyártástechnológiáját ismerjék 

meg. A kezelőszerek alapanyagait és csoportosításait ismerjék, tudják osztályozni pH és alkalmazás technikai szempontok 

szerint. 

A tisztító eszközöket, gépeket, berendezéseket és felépítésüket, működési mechanizmusukat és karbantartásukat sajátítsák el. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. Elemi számolási készség 

általános fizikai, kémiai és környezetvédelmi és higiéniai ismeretek. 

 

Az anyag és gépismeret tantárgy kiterjed: 

– A szennyeződések megismerésére, a mechanikus, - vegyi, - biológiai szennyeződések osztályozására, mennyiségének 

becslésére, veszélyeire és elhárítási módjaira. 

– Kemény, rugalmas, textil burkolatok alapanyagaira, gyártására, technológiájára, fizikai és kémiai tulajdonságaira. 

– A biztonsági adatlap ismeretére, a kezelő szerek alapanyagaira, csoportosítására, pH és alkalmazástechnikai 

csoportosítására és a víz szerepére. 

– A kézi eszközök anyagaira, kül - és beltéri fajtáira, a gépek, berendezések működési elveire és csoportosításukra.  

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1.  Szennyeződések              102 óra 
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A tisztítás-technológiai szakember felségterülete 

A szennyeződések osztályozása  

Mechanikus szennyeződések 

Veszélyek és elhárítási módok 

A mechanikus szennyeződések osztályozása 

Vegyi szennyeződések 

Veszélyek és elhárítási módok 

A vegyi szennyeződések osztályozása 

Biológiai szennyeződések 

Veszélyek és elhárítási módok 

Biológiai szennyeződések osztályozása 

Szennyeződések mennyiségének becslése 

Szennyeződések tünetei (ozmológiai hatások) 

 

2.3.2.  Burkolatok               102 óra 

Rugalmas burkolatok 

Fa alapanyag 

Farost (laminált) 

Gumi sportpadló 

Linóleum 

Parafa 

PVC (Poli-Vinil-Klorid) 

Kemény burkolatok 

Öntött burkolatok 
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Kőburkolatok 

Égetett agyag burkolatok 

Fémburkolatok 

Műanyag burkolatok 

Üvegek 

Textilburkolatok 

Kézi csomózású szőnyegek 

Gépi előállítású szőnyegek  

Egyéb gyártástechnológiájú szőnyegek 

Speciális szőnyegek 

Padlószőnyegek jellemzői 

Természetes alapanyagból készült ismertebb dekorációs szövetek 

 

2.3.3.  Kezelőszerek               102 óra 

Biztonsági adatlap 

A kezelőszerek alapanyagai és csoportosításuk  

PH szerinti osztályozás 

Alkalmazástechnika szerinti osztályozás 

A víz szerepe  

Erősen savas tisztítószerek   

Savas tisztítószerek   

Bőrsemleges tisztítószerek  

Semleges tisztítószerek  

Lúgos és erősen lúgos tisztítószerek   
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Biológiai tisztítószerek 

Szerves oldószeres tisztítószerek  

Felületnemesítő szerek 

Fertőtlenítőszerek 

Felületmódosító szerek 

Különleges szerek 

 

2.3.4.  Tisztító eszközök, gépek és berendezések   188 óra 

Kézi tisztító eszközök 

Kültéri tisztítás eszközei 

Beltéri tisztítás eszközei 

Létrák, állványok alkalmazása 

Gépi tisztító berendezések és tartozékok 

Tisztító gépek csoportosítása 

Vákuum gépek 

Padlókezelő és karbantartó gépek 

Nyomással dolgozó gépek 

Speciális- és célgépek, kiegészítő eszközök 

Akkumulátorok 

Emelő berendezések 

Vezetőüléses gépek 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tanműhely vagy költségvetési intézmény 
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2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. vita  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 - 

 

- A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 



 

242 

 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
   - 

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
   - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos  x  - 
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szövegfeldolgozás 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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3. Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai tantárgy          1960 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tisztítás-technológia gyakorlati feladatai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat a gyakorlati 

ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a tisztítás-technológia fontosságának és törvényszerűségeinek 

meghatározására.  

Ismerjék meg a tanulók a tisztítás-technológia múltját, jelenét, jövőjét és társadalmi fontosságát. Tevékenységük során 

alkalmazza a környezettudatosság fogalmát, szakmai normákat és az ergonómiát. A tisztítandó burkolatokon található 

szennyeződéseket a technológia fegyelem figyelembe vételével képes legyen eltávolítani. Az alkalmazandó eszközökkel, 

gépekkel, kezelőszerekkel szakszerűen tudja ellátni a tisztítás-technológiai feladatát. Tevékenysége során szolgáltatás támogató 

tevékenységet minőségellenőrzést, dokumentálást és eszköz-gépkarbantartást hajt végre. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. Elemi számolási készség 

általános fizikai, kémiai és környezetvédelmi és higiéniai ismeretek. 

 

A Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai tantárgy kiterjed: 

- A kezelőszerek kiválasztására: a szennyeződés, a burkolat és az alkalmazandó tisztítás- technológia ismeretében, a hígítás 

szakszerű végrehajtására 

- A kézi eszközök használatára, tologatós, KSM és 8 módszerre, a szín kódok alkalmazására és karbantartásra 

- A gépek, berendezések kezelő szerveinek kezelésére, az átalakító szerkezetek szakszerű használatára, ergonomikus 

munkavégzésre és karbantartásra 

- Szolgáltatást támogató tevékenységek végrehajtására: fogyó anyagok pótlására, vizsgálatokra, dokumentálásra, a típus 

rendre, a szolgáltatás eredményére 

 

3.3. Témakörök 
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3.3.1. Kezelőszerek kiválasztása és hígítása           380 óra 

Biztonsági adatlap  

A kezelőszerek alapanyagai és csoportosításuk: 

pH szerinti osztályozás 

Alkalmazástechnika szerinti osztályozás  

A víz szerepe  

Erősen savas tisztítószerek  

Savas tisztítószerek  

Bőrsemleges tisztítószerek  

Semleges tisztítószerek  

Lúgos és erősen lúgos tisztítószerek  

Biológiai tisztítószerek  

Szerves oldószeres tisztítószerek  

Felületnemesítő szerek  

Fertőtlenítőszerek  

Felületmódosító szerek  

Különleges szerek 

 

3.2.2. Kézi eszközök használata és karbantartása           380 óra 

A kézi eszközök ergonómiája  

Alkalmazástechnika: tologatós, KSM és fektetett 8-as módszerek 

A színkódok alkalmazása  

Eszközök karbantartása 
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3.2.3. Gépek, berendezések használata és karbantartása         816 óra 

A tisztítógépek, berendezések kezelő szerveinek kezelése és használata  

A segéd és átalakító szerkezetek kezelése és használata 

Ergonomikus munkavégzés  

Tisztítógépek, berendezések karbantartása 

 

3.2.4. Szolgáltatást támogató tevékenységek végrehajtása 384 óra 

A szaniter fogyó anyagok típus, minőség, mennyiség szerinti pótlása 

A higiéniai rendszerek szerint illatosítja a helyiségeket 

Hatékonyságot, minőséget és rendellenességet vizsgál és dokumentál 

Meghatározott módon rögzíti, dokumentálja és visszaállítja a típusrendet  

A szolgáltatás eredményét átadja a megrendelőnek 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tanműhely vagy költségvetési intézmény  

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés    - 
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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 - 

 

3.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    

1.3. Információk feladattal vezetett  x   
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rendszerezése 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel    - 

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  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  

11497-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás I. 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11497-12  

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

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 
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Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság  x  x  x   

Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés    x  x   

Analitikus gondolkodás      x   
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4. Foglalkoztatás I. tantárgy                 64 óra 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1. 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. 
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A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és pontos használata révén fog 

megvalósulni. 

 

4.3.2. 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.  

 

4.3.3. 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 
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- 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. 

 

4.3.4. 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 szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör 

tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

4.4. 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. 

 

4.5. 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. 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám Alkalmazott oktatási  A tanulói tevékenység Alkalmazandó eszközök 
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módszer neve szervezeti kerete és felszerelések  

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    
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4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
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s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    
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3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   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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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 

 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

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  
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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 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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5. Foglalkoztatás II. tantárgy                16 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony 

létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

5.3. Témakörök  

 

5.3.1. 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.  
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5.3.2. 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. 

 

5.3.3. 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. 

Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok 

(FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

5.3.4. 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. 
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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. 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

-  

 

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 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   
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1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
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et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett x    
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rendszerezése 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  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  

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 

11500-12  

Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
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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 x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
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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  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  
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Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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6. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy               18 óra 

 

6.1. 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. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. 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. 
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Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

 

6.3.2. 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 
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 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei. 

 

6.3.3. 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. 

 

6.3.4. 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. 

 

6.3.5. 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 
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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 

 

6.3.6. 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. 
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Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, 

feladatai, jogai.  

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
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- 
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et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

6.6. 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 

 
OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. 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. 

 

Szakmai követelménymodulok Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai 

A 11258-12 Tisztítás-technológiai 

tevékenységek 

Kezelőszerek kiválasztása, hígítása 

Kézi eszközök használata és karbantartása 

Gépek, berendezések használata és 

karbantartása 

Szolgáltatást támogató tevékenységek 

végrehajtása 

 

 

11258-12 Tisztítás-technológiai tevékenység szakmai követelménymodul 

a 9. évfolyamot követően 

Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai 
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Témakörök 

 

1. Kezelőszerek kiválasztása, hígítása 

Biztonsági adatlap 

A kezelőszerek alapanyagai és csoportosításuk 

pH szerinti osztályozás 

Alkalmazástechnika szerinti osztályozás 

A víz szerepe  

Erősen savas tisztítószerek 

Savas tisztítószerek 

Bőrsemleges tisztítószerek  

Semleges tisztítószerek  

Lúgos és erősen lúgos tisztítószerek 

Biológiai tisztítószerek 

Szerves oldószeres tisztítószerek  

Felületnemesítő szerek 

Fertőtlenítőszerek 

Felületmódosító szerek 

Különleges szerek 

2. Kézi eszközök használata és karbantartása 

Kézi tisztító eszközök 

Kültéri tisztítás eszközei 

Beltéri tisztítás eszközei 

Létrák, állványok alkalmazása 
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Felhasználói szintű karbantartás 

 

- Gépek, berendezések használata és karbantartása 

Gépi tisztító berendezések és tartozékok 

Vákuum gépek 

Padlókezelő és karbantartó gépek 

Nyomással dolgozó gépek 

Speciális- és célgépek, kiegészítő eszközök 

Akkumulátorok 

Emelő berendezések 

Vezetőüléses gépek 

Felhasználói szintű karbantartás 

 

4. Szolgáltatást támogató tevékenységek végrehajtása 

Pótolja a szaniter fogyóanyagokat 

Illatosítja a helyiségeket 

Hatékonyságot, minőséget és rendellenességet vizsgál és dokumentál 

Rögzíti és visszaállítja a típusrendet 

Átadja a szolgáltatás eredményét 

 

11258-12, Tisztítás-technológiai tevékenység szakmai követelménymodul 

a 10. évfolyamot követően 

Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai 

 

Témakörök 
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1. Kezelőszerek kiválasztása, hígítása 

Biztonsági adatlap 

A kezelőszerek alapanyagai és csoportosításuk 

pH szerinti osztályozás 

Alkalmazástechnika szerinti osztályozás 

A víz szerepe  

Erősen savas tisztítószerek   

Savas tisztítószerek   

Bőrsemleges tisztítószerek  

Semleges tisztítószerek  

Lúgos és erősen lúgos tisztítószerek   

Biológiai tisztítószerek 

Szerves oldószeres tisztítószerek  

Felületnemesítő szerek 

Fertőtlenítőszerek 

Felületmódosító szerek 

Különleges szerek 

 

2. Kézi eszközök használata és karbantartása 

Kézi tisztító eszközök 

Kültéri tisztítás eszközei 

Beltéri tisztítás eszközei 

Létrák, állványok alkalmazása 

Felhasználói szintű karbantartás 
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3. Gépek, berendezések használata és karbantartása 

Gépi tisztító berendezések és tartozékok 

Vákuum gépek 

Padlókezelő és karbantartó gépek 

Nyomással dolgozó gépek 

Speciális- és célgépek, kiegészítő eszközök 

Akkumulátorok 

Emelő berendezések 

Vezetőüléses gépek 

Felhasználói szintű karbantartás 

 

4. Szolgáltatást támogató tevékenységek végrehajtása 

Pótolja a szaniter fogyóanyagokat 

Illatosítja a helyiségeket 

Hatékonyságot, minőséget és rendellenességet vizsgál és dokumentál 

Rögzíti és visszaállítja a típusrendet 

Átadja a szolgáltatás eredményét 
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11258-12 Tisztítás-technológiai tevékenység szakmai követelménymodul  

 a 11. évfolyamot követően 

Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai 

 

Témakörök 

 

1. Kezelőszerek kiválasztása, hígítása 

Biztonsági adatlap 

A kezelőszerek alapanyagai és csoportosításuk 

pH szerinti osztályozás 

Alkalmazástechnika szerinti osztályozás 

A víz szerepe  

Erősen savas tisztítószerek  

Savas tisztítószerek  

Bőrsemleges tisztítószerek  

Semleges tisztítószerek  

Lúgos és erősen lúgos tisztítószerek   

Biológiai tisztítószerek 

Szerves oldószeres tisztítószerek  

Felületnemesítő szerek 

Fertőtlenítőszerek 

Felületmódosító szerek 

Különleges szerek 
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2. Kézi eszközök használata és karbantartása 

Kézi tisztító eszközök 

Kültéri tisztítás eszközei 

Beltéri tisztítás eszközei 

Létrák, állványok alkalmazása 

Felhasználói szintű karbantartás 

 

14. Gépek, berendezések használata és karbantartása 

Gépi tisztító berendezések és tartozékok 

Vákuum gépek 

Padlókezelő és karbantartó gépek 

Nyomással dolgozó gépek 

Speciális- és célgépek, kiegészítő eszközök 

Akkumulátorok 

Emelő berendezések 

Vezetőüléses gépek 

Felhasználói szintű karbantartás 

 

4. Szolgáltatást támogató tevékenységek végrehajtása 

Pótolja a szaniter fogyóanyagokat 

Illatosítja a helyiségeket 

Hatékonyságot, minőséget és rendellenességet vizsgál és dokumentál 

Rögzíti és visszaállítja a típusrendet 

Átadja a szolgáltatás eredményét 
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A pedagógiai program módosítását a Fenntartó 2018. augusztus 30-án elfogadta. 

 

 

 

dr. Sebestyén Ibolya 

kuratóriumi elnök 

 


