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A géplakatos (31 521 10 1000 00 00) szakképesítés Központi Programja
CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a géplakatos szakma
gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a
tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.

A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyúj
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, ill. szerelési
tervet készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, védőfelszereléseket,
személyi védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés, kézi menetfúrás, menetmetszés
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,

kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő
biztonsági, különleges)
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya,
fogaskerék-fogasléc)
Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
bütykös mechanizmusok)
Beállít forgómozgású áthajtóműveket
Beállít szerszámgép-hajtóműveket
Beállít forgómozgású irányváltókat
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos
kompresszorok, szellőzők, ventilátorok)
Beállít lemezmegmunkáló gépeket
Beállít belsőégésű motorokat
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztrációs tevékenységet
Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél nem oldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető
hibákat
Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon
(szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas,
súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági, különleges)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket,
gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és
szervófékek)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék,
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez
Kovácsol (kézi alapműveletekkel)
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás,
gyalulás, vésés, köszörülés)
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)
Hőkezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás)
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtóműveket
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús,
lengőhimbás hajtóműveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat

Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtóműveket
Szerel, javít, karbantart belsőégésű motorokat
Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelőgépeket és
szállítóberendezéseket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús,
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket (dugattyús,
forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellőzők, ventilátorok)
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok műszaki táblázatok gyártmánykatalógusok)

Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:

”A” típusú ismeret:
Elsősegélynyújtás
Elsősegély nyújtási ismeretek
Mechanikai hosszmérések
Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése
A Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági ismeretei
Szerszámgépek biztonsági ismeretei
Forgácsolási munkabiztonsági szabályai
Hőkezelés biztonsági ismeretei
Lánghegesztés biztonsági ismeretei
Ívhegesztés biztonsági ismeretei
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Tüzvédelmi ismeretek
Géprajzi szabványok használatának szabályai
Gyártási (technológiai) leírás
Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Érintésvédelmi alapismeretek
”B” típusú ismeret:

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Hosszméretek mérése és ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Áthajtóművek és beállításuk
Forgómozgású hajtóművek, irányváltók és beállításuk
Tengelyek, csapágyak és beállításuk
Vázszerkezetek és beállításuk
Technológiai emelő- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzői és
beállításuk
Előrajzolás
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és kisgépes forgácsolás
Minőségbiztosítási alapismeretek
Szabványhasználati ismeretek
Ábrázolási módok
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Hidraulikus rajzjelek
Pneumatikus rajzjelek
Villamos rajzjelek
Csőhálózati rajzjelek
Mérési utasítás
Mértékegységek
Hűtő- és kenőanyagok
Tüzelőanyagok
Hajtóanyagok
Oldható kötések
Nem oldható kötések
Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk
Tengelykapcsolók és beállításuk
Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk
Mozgásátalakító elemek és beállításuk
Belsőégésű motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzői és beállításuk
Hő- és áramlástechnikai műszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvető
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Működési jellemzők mérése
Beállító célszerszámok
Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
Csőhálózati rajzjelek

Szereléshez kapcsolódó jelek
Szerelési műveletterv
Szerelési műveleti utasítás
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, előírások
Gyártási műveletterv
Szereléshez kapcsolódó jelek
Gyártási műveleti utasítás
Szerelési műveletterv
Szerelési műveleti utasítás
Mérési utasítás
Mértékegységek
Geometriai méretek kiszámítása
Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
Működési jellemzők kiszámítása
Mechanikai tulajdonságok
Hőtechnikai tulajdonságok
Korróziós tulajdonságok
Technológiai tulajdonságok
Egyéb anyagjellemzők
Általános gépipari technológiai ismeretek
Tengelykapcsolók
Nyomatékátszármaztató hajtások
Tengelyek és csapágyak
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai
”C” típusú ismeret:
Géprajzi alapfogalmak
Síkmértani szerkesztések
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
Mérési utasítás
Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
Ipari anyagok villamos tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb jellemzői
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfémötvözetek
Szabványos színesfémötvözetek
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Működési jellemzők kiszámítása

Áramlástani alapszámítások
Mechanikai tulajdonságok
Átfogó gépszerkezettani ismeretek
Általános gépüzemeltetési ismeretek
Vezérléstechnikai alapok
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben
Hő- és áramlástani alapmérések
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Oldható kötések
Nem oldható kötések
Mérési utasítás
Az általános fizikai jellemzők kiszámítása
A geometriai méretek kiszámítása
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
A működési jellemzők kiszámítása
Többalkotós szerkezeti anyagok
Hő-, és áramlástani alapmérések
Roncsolásmentes anyagvizsgálat
Keménységmérés
Átfogó gépszerelési ismeretek
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
Anyagvizsgálatok
Mérés optikai mérőeszközökkel
Mérés idomszerekkel
Felületi érdesség mérése
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.
Átfogó gépszerkezettani ismeretek
Mechanikus gépek, géprendszerek fő típusainak szerkezete, működése
Belsőégésű motorok alapvető szerkezeti és üzemeltetési jellemzői
Hő- és áramlástechnikai műszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvető
Vezérléstechnikai alapok
Képlékenyalakítás
Kovácsolás
Hőkezelés
Technológiai emelő- és szállítóberendezések
Mechanikus gépek, géprendszerek
Általános gépüzemeltetési ismeretek
”D” típusú ismeret:
Ábrázolási módok
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Hidraulikai alapok
Pneumatikai alapok
Villamos alapok

A szakmai készségek szintenként:
”5”-ös szintűek:
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
Egyéb mérőeszközök
Mérő- és diagnosztikai eszközök
Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.)
Karbantartó eszközök használata
Gépipari mérőeszközök használata
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
”4”-es szintűek:
Elsősegélynyújtás
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Gépipari mérőeszközök használata
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Gépipari mérőeszközök
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
Elemi számolási készség
Szerelő kéziszerszámok
Megmunkáló kéziszerszámok
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés
Mérési jegyzőkönyv készítése
Gépészeti alkatrészrajz készítése
Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése
Művelettervek jelképeinek értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Forgácsoló alapgépek kezelése
Gép kezelőszerveinek kezelése
”3”-as szintűek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Információ források kezelése
Műszaki táblázatok kezelése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási kézség
Mennyiségérzék
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek
Gép kezelő szervei
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok
Roncsolásos anyagvizsgálatok
Technológiai vizsgálatok
Szerelési családfa értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Egyéb mérőeszközök értelmezése
”2”-es szintűek:
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Gépészeti alkatrészrajz készítése
Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Térlátás
Kézügyesség
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Stabil kéztartás
Tapintás
Térbeli tájékozódás
Térérzékelés
Testi erő
Testi ügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Irányító készség
Hatékony kérdezés kézsége
Kapcsolatteremtő kézség
Közérthetőség

Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelemösszpontosítás
Elővigyázatosság
Emlékező képesség
Figyelemösszpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés
Következtetési képesség
Kreativitás
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés képessége
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Ötletgazdagság
Rendszerező képesség
Tervezés
Tervezési készség
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PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szakmai alapozás 9 évfolyam
Mérések egyszerű mérőeszközökkel
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A mérés fogalma,
Mérési alapfogalmak,
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
szabványosítás,
mérési hibalehetőségek,
tevékenységek.
képesek:
az SIhibák.
Projektfeladat készítése.
– ismertetni
mértékegységrendszer.
SI-mértékegységrendszer.
a szabványosítás
jelentőségét,
– a mérési
alapismereteket,
– az SI-mértékegységrendszert
és alapegységeit,
– meghatározni a hibáit.
Hosszúságmérés.
A tanulók
Páros és csoportos
A tanulók legyenek
Szögmérés.
hosszúságbecslési
tevékenységek.
képesek:
SI-mértékegységek.
képességének fejlesztése,
A tanulók otthonában
– a várható reális
Mérőeszközök:
a mérési ismeretek
és környezetében
értéket megbecsülni,
– mérőszalag,
erősítése, hosszúságmérő
különböző méretek
– a hosszúság SIalapegységét,
– tolómérő,
eszközök biztonságos
meghatározása.
annak
– mikrométer.
használatának gyakorlása.
Kiadott munkadarabok
törtrészeit
mérése, ellenőrzése.
és többszöröseit
Mért értékek
alkalmazni,
összehasonlítása.
átváltani,
Megfelelő mérési
– a mérési feladathoz
pontosságú mérőeszköz
szükséges, megfelelő
kiválasztása.
mérési pontosságú
Várható értékek
eszközöket
becsléssel történő
kiválasztani,
megállapítása, annak
– a hosszúságés
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gyakorlása.
Projektfeladat készítése.

Területmérés.
SI-mértékegységek.
Területszámítás.

A tanulók területbecslési
képességének fejlesztése,
a területmérés és számítás
begyakorlása.

Páros és csoportos
tevékenységek.
Kiadott munkadarabok
mérése, ellenőrzése.
Mért értékek
összehasonlítása.
Számítási feladatok
csoportos megoldása.
Alapterületek (tanműhely,
iskolaudvar,
lakásméretek,
tárolószekrények, polcok
stb.) mérése, számítása.

Tömegmérés.
SI-mértékegységek.
Mérőeszközök.

A tanulók tömegbecslési
képességének fejlesztése,
a tömegmérés és számítás
begyakorlása,
mértékegységek biztos

Páros és csoportos
tevékenységek.
Kiadott munkadarabok
mérése, ellenőrzése.
Mért értékek
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szögmérő
eszközöket
használni,
a méréseket
elvégezni.
A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– a terület SI alapegységét,
annak
törtrészeit
és többszöröseit
alkalmazni,
átváltani,
– a hosszúságmérő
eszközöket
használni,
– hosszúságadatokból
egyszerű idomok,
felületek felszínét
meghatározni,
– a feladat
elvégzéséhez
szükséges
számításokat
alkalmazni.
A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– a tömeg SIalapegységét,
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átváltása.

összehasonlítása.
Számítási feladatok
csoportos megoldása.

Hőmérsékletmérés.
SI-mértékegységek.
Mérőeszközök
(mikrométer, higanyos
és hőelemes hőmérő).

A hőmérsékletmérés
gyakorlása,
eszközhasználati
készségfejlesztés.

Páros és csoportos
tevékenységek.
Mérőeszközök mérési
tartományának
ismertetése.
Projektfeladat készítése.

Időmérés.
SI-mértékegységek.
Mérőeszközök
(stopperóra).

Az időmérő eszközök
használatának gyakorlása.

Páros és csoportos
tevékenységek.
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annak
törtrészeit
és többszöröseit
alkalmazni,
átváltani,
– a mérési feladathoz
szükséges megfelelő
mérőeszközöket
kiválasztani,
használni,
a méréseket
elvégezni.
A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– a hőmérséklet
fogalmát alkalmazni,
– egyszerű hőmérők
mérési elveit
ismertetni,
– hőmérsékletet mérni.
A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– az időmérő
eszközöket
használni,
időtartamokat,
időintervallumokat
megbecsülni.
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A műszaki ábrázolások alapjai
Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A műszaki dokumentáció
A munkahely rendjét,
– A tanulók be tudják
Műszaki ábrázolások
és a szabvány fogalma.
a fontosabb
tartani
alapjai
A műszaki dokumentáció
munkavédelmi
a munkavédelmi
37 óra
A tanulók fegyelmezett
általános előírásai.
és tűzrendészeti oktatás
és tűzrendészeti
munkavégzésre nevelése. A mértékegységek,
szabályait munkanaplóba,
előírásokat.
A rajzeszközök
névleges és tényleges
jegyzetfüzetbe leírják.
– Tudják alkalmazni
és mérőeszközök pontos méret.
Megismerkednek
a műszaki
használata.
Mérési gyakorlatok:
a műszaki dokumentáció
dokumentáció
Gondos és esztétikus
hosszúságmérés
általános előírásaival.
általános előírásait.
munkavégzésre nevelés. mérőszalaggal,
Gyakorolják a fontosabb
– A tanulók képesek
Tanári bemutatás
tolómérővel,
mértékegységeket és azok
alkalmazni az SI
és magyarázat alapján
mikrométerrel.
átszámítását
alapmértékegységeit
jegyzetkészítés.
Ellenőrző eszközök
prefixumokkal.
és azok kisebb
használata: derékszög,
Felmérő dolgozatot írnak,
és nagyobb értékeit
acél- és más vonalzók,
és azt kiértékelik.
prefixumokkal
szögellenőrző eszközök.
Hosszúságmérési
átszámítani.
Rajzlapok méretei,
gyakorlatokat végeznek,
– Tudnak
méretarány, feliratmező,
különféle hosszmérő
mérőszalaggal mmpontossággal,
darabjegyzék, vonalfajták,
eszközökkel.
tolómérővel
méretmegadás,
Ismerkednek az ellenőrző
0,05 mm pontossággal
szabványírás.
eszközökkel
mérni.
Rajzeszközök használata,
és használatukat
– Tudják használni az
rajzok készítése (papíron
gyakorolják.
ellenőrző
és munkadarabon).
Rajzeszközökkel
eszközöket.
ismerkednek
– Tudják
és gyakorolják azok
a rajzeszközöket
használatát
használni, ismerik
Vázlatkészítés
a rajzlapméreteket,
gyakorlásával
a kicsinyítést
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megtanulják a rajzlapok
méreteit,
a méretarányokat stb.

és nagyítást.
– El tudják készíteni
a feliratmezőt,
a darabjegyzéket,
tudnak méreteket
helyesen megadni.

Előrajzolás a síkban
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Előrajzolás a síkban.
Csoportos, páros és egyedi
A tanulók legyenek
Előrajzolás a síkban
Mérő- és rajzolóeszközök.
tevékenységek.
képesek:
18 óra
Előrajzolási műveletek
– kiválasztani
alumínium- vagy
a szükséges
acéllemezre.
előrajzoló és jelölőeszközöket,
– a megadott
paraméterek alapján
pontos előrajzolási
munkákat végezni,
– az előrajzolás
Helyességét és pontosságát
Ellenőrizni.
Anyagok
Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Fémes és nemfémes anyagok.
Adatgyűjtés egyéni,
A tanulók legyenek
Anyagok
Nyersanyagok, alapanyagok,
illetve csoportos alapon.
képesek:
37 óra
segédanyagok, hulladékok,
Alkalmazások
– felismerni és jellemezni
melléktermékek,
a környezetben.
a fémes, nemfémes anyagokat,
megkülönböztetése,
Projektfeladat készítése.
– megérteni
felismerése.
a nyersanyagok, alapanyagok,

16

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A villamos és nem
villamos szakterületeken
használt anyagok csoportosítása.
Az anyagok tulajdonságai.

Nemfémes anyagok.

Adatgyűjtés, egyéni
illetve csoportos alapon.
Alkalmazások
a környezetben.

Fémek jellemzői.
Vasalapú fémféleségek
(öntöttvas, szerkezeti
és szerszámacél).
Könnyű és színesfémek
és ötvözeteik.
Fémek, vasalapú, könnyű

Adatgyűjtés, egyéni
illetve csoportos alapon.
Alkalmazások
a környezetben.
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segédanyagok fogalmát,
– különbséget tenni
a hulladék
és a melléktermék között,
– felismerni
a hulladékhasznosítás gazdasági
jelentőségét,
– bemutatni, ismertetni
az alapanyagok alapvető fizikai,
kémiai, mechanikai és
technológiai tulajdonságait.
A tanulók legyenek
képesek:
– felsorolni a kerámia,
fa, textíliák, papír,
bőr, műanyagok,
gumi, hőszigetelő
anyagok,
kenőanyagok
jellemző
tulajdonságait,
– ismertetni
felhasználási
területeiket.
A tanulók legyenek
képesek:
– jellemezni a vasat
és a jellegzetes
vasötvözeteket,
könnyű és
színesfémeket,
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színesfémek, ötvözeteik
jellemzői és felhasználási
területeik ismerete.

ötvözeteiket,
– felsorolni
a felhasználási
területeiket.

Anyagmegmunkálások I. 64 óra
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Csoportos és páros
A tanulók legyenek
Anyagmegmunkálások I. Fémek és műanyagok
alakítása I.
és egyedi tevékenységek.
képesek:
Darabolás, vágás,
Alakítási műveletek
– kiválasztani
harapás, nyírás,
alumínium-, réz- vagy
a szükséges
lyukasztás, faragás, vésés.
acéllemezzel.
eszközöket,
Lemezmunkák.
szerszámokat,
– a darabolás, vágás,
harapás, nyírás,
lyukasztás során
pontos,
balesetmentes,
szakszerű munkát
végezni.
Fémek és műanyagok
Csoportos és páros
A tanulók legyenek
alakítása II. A képlékenység,
és egyedi tevékenységek.
képesek:
alakváltozás fogalma.
Alakítási műveletek.
– kiválasztani a szükséges
A képlékenyalakítás típusai: nyújtás,
eszközöket, szerszámokat,
egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás.
– a képlékenység, alakváltozás,
Melegítés, hőre lágyuló
nyújtás, egyengetés,
műanyagok.
hajlítás, szegés,
Alakítószerszámok és eszközök.
domborítás fogalmát
ismertetni,
– az alakítási műveleteket
pontosan,
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balesetmentesen
szakszerűen végezni,
– elkészíteni egy
önálló produktumot,
amely az érdeklődési
területükhöz
kapcsolódik.
Anyagmegmunkálások II. 74 óra
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Megfigyelés,
képesek:
Anyagmegmunkálások Mérés, ellenőrzés.
A mérés eszközei.
tanulmányozás, mérés.
– kiválasztani a feladat
II.
Jelölőeszközök.
Munkaműveletek önálló
elvégzéséhez
74 óra
elvégeztetése
szükséges
eszközöket,
– a minőségi
követelményeknek
eleget tenni.
Síkmértani szerkesztések.
Megfigyelés,
A tanulók legyenek
Térelemek.
szerkesztések, értékelés.
képesek:
– kiválasztani
a szükséges
előrajzolóés
jelölőeszközöket,
– az előrajzolást
szakszerűen
elvégezni,
– a saját munkájukat
elemezni, korrigálni,
az eredményeket
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ellenőrizni, értékelni.
A forgácsolás elmélete
és gyakorlata.
A forgácsolás szerszámai, eszközei.
Balesetmentes munkavégzés.

Megfigyelés, megbeszélés.

A tanulók legyenek képesek:
– kiválasztani
a feladathoz megfelelő
eszközöket,
– a faragás, vésés,
fűrészelés, reszelés,
fúrás, süllyesztés,
forgácsolás műveleteit
önállóan elvégezni
– információkat
értelmezni,
következtetéseket
megfogalmazni.

Kötések, kötési módok.
Oldható és nem oldható
kötésmódok.
A kézi menetkészítés
eszközei.
Forrasztások,
lágyforrasztás.

Megfigyelés, kipróbálás,
gyakorlás.

A tanulók legyenek
képesek:
– ismertetni a kötési
módokat,
– felsorolni gyakorlati
alkalmazásaikat,
– a kézi menetvágás,
menetfúrás
műveleteit önállóan
elvégezni,
– alkatrészeket panelba
be- és kiforrasztani,
– fogalmakat alkotni
közvetlen
tapasztalatok alapján,
– a szükséges
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védőeszközöket
rendeltetésszerűen
alkalmazni.
Kötések készítése 18 óra
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 18 Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: igen
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Oldható és nem oldható
Kötések készítése:
A tanulók legyenek
Kötések készítése
kötések.
– a különféle
képesek:
18 óra
kötésmódok
– a tanult
csoportosítása,
Munkafogásokat a
bemutatása,
műveleti utasítás
– oldható és oldhatatlan
szerint elvégezni,
kötések készítése,
– alkalmazni
– egyszerű csőhálózat
a munkahelyre
kiépítése
vonatkozó szakmai
előírásokat,
– ügyelni
a megmunkáló
eszközök
rendeltetésszerű
használatára
és alkalmazására,
– a tanult
Munkafogásokat a
műveleti utasítás
szerint elvégezni.
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10.
évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tantárgy megnevezése
Műszaki ábrázolások
Lemezalakítási módok
Előrajzolás térben
Felületkezelés
Kézi forgácsolási
műveletek
Erőhatással
létrehozható fémipari
kötések
Összesen

Éves
óraszámok
Elmélet
74
74
0
0
0

Gyakorlat
0
0
18
18
74

0

74

148

Heti
óraszámok

184

Elmélet
2
2

Gyakorlat
0
0
0.5
0.5
2
2

Mindösszesen
:
332
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Szakmai alapozás 10. évfolyam
Műszaki ábrázolás
Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Metszeti ábrázolás
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
Műszaki ábrázolás
Egyszerű és összetett
egyedi tevékenységek
képesek:
74 óra
metszete
Egyszerű testek
− a metszeteket
ábrázolása metszetben,
rendszerezni,
füzetben és A/4-es
− jelrendszerüket
rajzlapon, projektfeladat
ismertetni,
Forgástestek ábrázolása
szerkesztési
félvetületben, félnézetfeladatokat elvégezni,
félmetszetben.
− különbséget tenni
füzetben és
metszet és szelvény
A/4-es rajzlapon
között,
Lépcsős metszetek
− alkatrészt összetett
alkalmazása
metszetben ábrázolni.
csoportmunkában
Differenciált feladatok.
Méretmegadás elemei,
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
mérethálózat felépítése
egyedi tevékenységek
képesek:
Rajzi szabályok
Szabványlapok
− szabvány szerinti,
használata, rajzolvasási
megfelelő
feladatok
méretelosztású
Bázisméretek,
méretezett rajzot
szerkesztési és
készíteni,
technológiai bázisok
− alkalmazni a
megválasztása, indoklása.
különleges
méretmegadások
szabályait,
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Alkatrészrajz, műhelyrajz
Rajzi szabványok
Rajzolvasás

Csoportos, páros és
egyedi tevékenységek
Szabványlapok
használata, rajzolvasási
feladatok
Alkatrészrajzok készítése
füzetbe és A/4-es
rajzlapra
Differenciált feladatok

Összeállítási rajz
Rajzi szabványok
Rajzolvasás

Csoportos, páros és
egyedi tevékenységek
Szabványlapok
használata, rajzolvasási
feladatok
Összeállítási rajz
készítése
füzetbe és A/4-es
rajzlapra
Differenciált feladatok
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− alkalmazni a
bázisméreteket, a
szerkesztési és
technológiai
bázisokat.
A tanulók legyenek
képesek:
− a rajzi szabályok és
szabványok
alkalmazásával
méretezett rajzot
készíteni.

A tanulók legyenek
képesek:
− helyesen értelmezni
az összeállítási rajz
fogalmát,
− a rajzi szabályok és
szabványok
alkalmazásával
összeállítási rajzot
készíteni.
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Lemezalakítási módok
Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Nem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
Lemezalakítási módok Statika
Erőrendszerek
tevékenységek
képesek:
74 óra
Síkbeli erőrendszerek
Adatgyűjtés,
− egyéb tantárgyakban
Egyensúly fogalma,
összehasonlítás
szerzett ismereteiket
annak biztosítása.
A matematika és fizika
hasznosítani,
Az erő és erőrendszerek
tantárgyakban tanult
− az erőt ábrázolni,
fogalma, jelölése,
ismeretek alkalmazása
összetevőkre bontani,
jellemzőinek ismerete.
Egyszerűbb
erők eredőjét
szerkesztések és
meghatározni,
számítási feladatok
− az erő nyomatékát
végzése
meghatározni,
− ismertetni az erő
jelét, mértékegységeit
és az eredő erő
kiszámításának
módját.
Tartók statikája
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
Egyszerű és konzolos
tevékenységek
képesek:
Tartó fogalma.
Adatgyűjtés,
− kéttámaszú tartók
A tartó reakció erőinek meghatározása
összehasonlítás
reakcióerőit,
számítással. Kötélerő ábra kiszerkesztése.
A matematika és fizika
veszélyes
Nyíróerő ábra szerkesztése.
tantárgyakban tanult
keresztmetszetét,
ismeretek alkalmazása
maximális hajlító
Egyszerűbb számítási
nyomatékát
feladatok elvégzése
meghatározni.
Látogatás egy
fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban
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Terhelési módok
Egyszerű igénybevételek
Húzott és hengerelt
acélok alkalmazása
Egyszerűbb
acélszerkezetek
Csőszerkezetek elemei
Csőhajlítási eljárások
Képlékenyalakítási
eljárások:
− kovácsolás és sajtolás
− hengerlés
− huzal-, rúd- és
csőhúzás
− mélyhúzás.

Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
A matematika és fizika
tantárgyakban tanult
ismeretek alkalmazása
Egyszerűbb számítási
feladatok elvégzése
Látogatás egy
fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban

A tanulók legyenek
képesek:
− felismerni és
ismertetni az
egyszerű
igénybevételeket,
− acélszerkezetek,
csőszerkezetek
igénybevételeit
felismerni, ismertetni,
− acélcsöveket adott
sugárral meghajlítani,
− ismertetni a
képlékenyalakítás
lényegét.

Felületkezelés
Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0 óra, Gyakorlati óraszám: 18 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Mechanikus
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
Felületkezelés
felületkezelési módok.
egyedi tevékenységek
képesek:
18 óra
Tisztítás, előkészítés
Felületkezelési,
− felismerni az
Simítás, csiszolás
felülettisztítási
alkatrészek felületi
Festés előtti
műveletek alumínium
szennyeződésének
Felületkezelés.
vagy acéllemezen.
típusát, annak
Zsírtalanítás.
megfelelően
kiválasztani az
alkalmas eszközt,
elvégezni a tisztítási
műveleteket,
− önállóan elvégezni a
felületcsiszolási
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műveleteket,
− önállóan elvégezni a
zsírtalanítást,
fémtiszta felületet
kialakítani.
Előrajzolás térben
Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 18 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Mérés, ellenőrzés
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
Előrajzolás térben
Mérés eszközei
egyedi tevékenységek
képesek:
18 óra
Jelölőeszközök.
Előrajzolási műveletek
− kiválasztani a feladat
alumínium vagy acél
elvégzéséhez
munkadarabra
szükséges
eszközöket,
− a minőségi
követelményeknek
eleget tenni.
Síkmértani szerkesztések.
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
Előrajzolás a térben.
egyedi tevékenységek
képesek:
Térelemek.
Előrajzolási műveletek
− kiválasztani a szükséges
alumínium vagy acél
előrajzoló-,
munkadarabra.
jelölőeszközöket,
− az előrajzolást
szakszerűen
elvégezni,
− a saját munkájukat
elemezni, korrigálni,
eredményeket
ellenőrizni, értékelni.
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Kézi forgácsolási műveletek
Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Forgácsolás elmélete és
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
Kézi forgácsolási
gyakorlata
tevékenységek
képesek:
műveletek
Forgácsolás szerszámai,
Adatgyűjtés,
− kiválasztani a
38 óra
eszközei
összehasonlítás
feladathoz megfelelő
Balesetmentes
Alumínium, ill. acél
eszközöket,
Munkavégzés.
munkadarabok,
− faragás, vésés,
csődarabok alakítása kézi
fűrészelés, reszelés,
forgácsolással.
fúrás, süllyesztés
Kézi forgácsoló
forgácsolási
műveletek igényes
műveleteket önállóan
elsajátítása
elvégezni,
Kézi forgácsoló
− információkat
műveletek gyakorlása.
értelmezni,
következtetéseket
megfogalmazni.
Erőhatással történő fémipari kötési módok
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, Gyakorlati óraszám: 0 , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Szilárdságtan
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
Erőhatással történő
Igénybevételek (egyszerű
tevékenységek
képesek:
fémipari kötési módok
és összetett)
Adatgyűjtés,
− ismertetni a
92 óra
Húzó, nyomó
összehasonlítás
feszültség fogalmát,
igénybevétel
A matematika és fizika
csoportosítását,
Hajlító igénybevétel
tantárgyakban tanult
− a normális és
Nyíró igénybevétel
ismeretek alkalmazása
csúsztató
Csavaró igénybevétel
Egyszerűbb számítási
feszültségek értékét
Tartók jellemző
feladatok elvégzése
meghatározni,
igénybevétele
Látogatás egy
− méretezési
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Veszélyes keresztmetszet
fogalma, jellemzői

fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban.

Súrlódás, munka,
teljesítmény, hatásfok

Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás

Kötések, kötési módok

Csoportos, páros

29

feladatokat
megoldani egyszerű
igénybevételek
esetében,
− ismertetni e
jellemzők jelölését,
mértékegységét,
kiszámításának
módját,
− meghatározni a tartó
veszélyes
keresztmetszetének
helyét,
− ismertetni a
csavarónyomaték
jellemzőit,
kiszámításának
módját,
− kiszámítani a
szegecsben ébredő
nyírófeszültséget.
A tanulók legyenek
képesek:
− ismertetni a súrlódás,
az energia, a munka,
a teljesítmény, a
hatásfok megjelenési
formáit,
kiszámításának
módját,
mértékegységét.
A tanulók legyenek
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Oldható és nem oldható
kötésmódok
Csavarkötések
Szegecskötések
Kézi menetkészítés
eszközei

tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
Csavarkötés készítése
Lemezek összekötése
szegeccsel
Menetfúrás és
Menetmetszés.
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képesek:
− ismertetni a kötési
módokat,
− felsorolni gyakorlati
alkalmazásaikat,
− a kézi menetvágás,
menetfúrás
műveleteit önállóan
elvégezni,
− csavar- és
szegecskötés
műveleteit önállóan
elvégezni,
− fogalmakat alkotni
közvetlen
tapasztalatok alapján,
− a szükséges
védőeszközöket
rendeltetésszerűen
alkalmazni.
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Szakmai képzés 11-13. évfolyam
áttekintő táblázat
évfolyamok
Tantárgyak
GÉPLAKATOS
11.
12.
13.
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és
54
környezetvédelmi feladatok
Műszaki dokumentációk
108
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása
132
Gépelemek beállítása
64
Gépbeállítás
32
Gépészeti kötések elméleti alapjai
54
Anyagismeret
72
Gépelemek szerelési ismeretei
126
Meleg üzemi gyakorlatok
18
Megmunkálások I.
72
Elmélet
Korrózió elleni védekezés
18
Szerelés
48
Üzembe helyezés I.
32
Geometriai mérés I.
18
Vállalkozási ismeretek /szabad sáv terhére/*
32
Műszaki rajz /szabad sáv terhére/*
72
64

elmélet összesen:
Elmélet ig.
gyakorlat

Geometriai mérés I.
Anyagok
Geometriai mérés II.
Műszaki mérések

402
36
36

342

272

54
36
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Össz
óraszám

heti óraszám
11.
12.
13.

összóraszám

54
108
132
64
32
54
72
126
18
72
18
48
32
18
32
136

1,5
3
1
0
0
0
2
0
0,5
0
0
0
0
0,5
0
0

0
0
1
0
0
1,5
0
3,5
0
2
0,5
0
0
0
0
2

0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1,5
1
0
1
2

1,5
3
3
2
1
1,5
2
3,5
0,5
2
0,5
1,5
1
0,5
1
4

1016
36
36
54
36

11,17
1
1

9,5
0
0

8,5
0
0

29,17
1
1
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Gyakorlat

elméletigényes gyakorlat összesen:
Tűz,-és munkavédelem
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása
Gépelemek beállítása
Gépbeállítás
Gépészeti kötések készítése I.
Gépészeti kötések készítése II.
Szerelési gyakorlatok
Meleg üzemi gyakorlatok
Megmunkálások I.
Szerelés
Megmunkálások II.
Üzembe helyezés I.
Üzembe helyezés II.
Korrózió elleni védekezés

72

54

36

72
270
64
48
144
54
234
72
144
210
90
96
40
16

az iskola helyi programja
gyakorlat összesen:
elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári
szakmai gyakorlat összesen:
összesen:

1116

Nyári szakmai gyakorlat:
jelenlegi törvényi óraszám:

90
1116

0
162
72
270
64
48
144
54
234
72
144
210
90
96
40
16

0
2
2
7,5
0
0
0
0

0
1,5
0
0
0
0
4
1,5

0
1,13
0
0
2
1,5
0
0

0
4,63
2
7,5
2
1,5
4
1,5

13,6
58,7

228
642

110
702

136
684

474
2028

6,3
17,8

3,1
19,5

4,3
21,375

714

756

720

2190

19,83

21

22,5

1098
992
Elmélet:
Gyakorlat:
90
0
1098
992

3206
31,7%
68,3%

31

30,5

31

63,3
92,5

3206

31

30,5

31

92,5
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Szakmai elmélet 11. évfolyam
Fémek alakítása
Elméleti óraszám: 132 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
Gyakorlati jelentőségű szabványos vasötvözetek Tanulmányozza és értelmezi a
Ismerje a vasötvözetek
112/3.2 /0111-06
áttekintése. Az ipari vasötvözetek csoportosítása. Az munka tárgyára, céljára vonatkozó csoportosítását, a C%
Anyagjelölések
ötvözők és szennyezők hatása az acélok dokumentumokat
hatását az ipari
értelmezése
tulajdonságaira.
Egyszerű gépészeti műszaki
vasötvözetekre.
Az acélok osztályozása és jelölései az MSZ és EN rajzokat készít
A szabványos acélok
szerint.
Tanulmányozza és értelmezi a
alkalmazásának ismerete
Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözők hatása. munkafolyamatokra, eszközökre, azok jelölése (MSZ és
Fontosabb Al ötvözetek.
technológiákra
EN) alapján.
Az alumínium ötvözeteinek osztályozása és jelölései vonatkozó dokumentációt
Ismerje az alumínium
az MSZ és az EN szerint.
Tanulmányozza és értelmezi az
jellemzőit, a fontosabb
A réz ötvöző anyagai, ötvözők hatása. Fontosabb réz általános gépészeti anyagokra és alumínium ötvözeteket és
ötvözetek.
alkatrészekre vonatkozó
azok ipari felhasználását.
A sárgaréz jellemzői és ipari alkalmazása.
információkat (szabványok,
Ismerje a réz jellemzőit, a
Bronzok fajtái, csoportosítás ipari felhasználás műszaki táblázatok,
fontosabb réz ötvözeteket
szerint.
gyártmánykatalógusok)
(sárgaréz, bronz) és azok
A réz ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ Meghatározza a szükséges
ipari felhasználását
és az EN szerint, sárgarezek.
anyagmennyiséget
Ismerje az ón, ólom és
Az ón, ólom és horgany ötvöző anyagai, az ötvözők Olvasott szöveg önálló
horgany jellemzőit, azok
hatása, ötvözeteinek osztályozása
feldolgozása 25%
fontosabb ötvözeteit, ipari
Az ón, ólom, és horgany ötvözeteinek osztályozása műszaki rajz értelmezése 25%
felhasználását.
és jelölései az MSZ és az EN szerint.
Olvasott szöveg feladattal vezetett
Fontosabb fémek és ötvözetek technológiai feldolgozása 25%
tulajdonságainak áttekintése.
szabadkézi rajz készítés tárgyról
25%
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112/3.3/0111-06
Fémek kézi és kézi
kisgépes
alakításának
elmélete.

Képlékeny alakítások elve, hideg-, és meleg
alakítások.
Forgácsoló megmunkálások és képlékeny alakító
eljárások összehasonlítása.
Hengerlés. Lemezek, profilok, rudak hengerlése.
A hengerlés folyamata. Duó, trió, kvartó járatok,
többhengeres hengerjáratok.
A hajlítás elve, az anyag viselkedése hajlítás során. A
hajlítási sugár. Görbületi sugár és törés veszély.
Hajlítás során betartandó technológiai szabályok.
Csövek hajlítása, hidegen történő hajlítás, melegen
történő hajlítás, felmelegítési zóna.
Húzás, mélyhúzás. Tömör anyagok húzása,
huzalhúzás.
Egyszerű üreges test előállítása mélyhúzással.
Mélyhúzás több fokozatban.
A hajlítás elve, az anyag viselkedése hajlítás során. A
hajlítási sugár. Görbületi sugár és törés veszély.
Lemezek merevségének fokozása bordázással,
peremezéssel, profilozással vagy falcolással.
Szabad hajlítás, lemezek hajlítása. Kisebb lemezek
hajlítása, kézi legördítő hajlítás.
Mélyítés, hidegsajtolás.
Hengerlő hajlítás, hullámosítás, profilhengerlés.
Egyengetés fogalma, egyengetés célja.
Egyengetés szobahőmérsékleten ütéssel vagy
nyomással.
Anyag szétválasztás:
Az anyag szétválasztás célja, példák az
anyagszétválasztására.
Daraboló eljárások. A nyírás, nyíró igénybevétel
jellemzői: ékszög, bemetszési szög, vágórés.
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Csoportos megbeszélés.
Egyszerű számítási és tervezési
feladatok önálló megoldása.
Feladattal vezetett önálló
szövegfeldolgozás.

Ismerje a tanuló a
képlékeny
alakítások
célját,
meg
tudja
határozni a hideg és
meleg
alakítások
fogalmát.
Hajlítás fogalma,
semleges szál, húzott szál
nyomott szál fogalom
ismerete.
Egyszerű hajlított
munkadarab kiterített
hosszának
meghatározása.
Lemezvágás
technológiájának
ismerete. A lemezvágó
olló ékszögeinek
meghatározása, az olló
vágórés feladata.
Kivágás és lyukasztás
pontos meghatározása,
egymás
megkülönböztetése.
A forgácsolási
alapfogalmak ismerete,
forgácsoló szerszám
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Nyírás kézi ollóval, az ollókések hajlásszöge.
Lemezvágóollók kialakítása, fajtái.
Egyenes lemezvágó olló, vágóollók, lyukvágó ollók,
alakvágó ollók. Balesetvédelmi előírások.
Vágás kézi kisgépekkel.
Vágás kézi lemezvágógéppel és lyuggató géppel.
Lemezek kivágása és lyukasztása. Vágás folyamata
kivágó gépen.
Vezetés nélküli vágószerszámok, vezetés nélküli
vágószerszámok.
Vágás az anyag összecsípésével.
Termikus vágás lángvágóval, vágási folyamat,
alkalmazási terület.
Az anyagok vághatósága.
A lángvágás során betartandó szabályok.
A forgácsoló eljárás alapjai. A forgácsolóeljárás
jellemzői, a forgácsoló szerszámok kialakítása és
jellemző szögei.
A forgács keletkezése. A forgács leválasztás
folyamata, az ékhatás. A forgács fajtái.
Előrajzolás- a munkadarabok előkészítése.
Az
előrajzolás
eszközei.
/méret
megadás
műhelyrajzon. Bevonatok, kréta, festék, lakk. Karctű,
talpas derékszög. Pontozás.
Az előrajzolás végrehajtása, előrajzolási feladatok.
1-2-3. előrajzolási példa, feladat végrehajtásának
megbeszélése, technológia leírása.
Hidegvágás, vésés.
A hidegvágó vágóhatása. Vésés.
A hidegvágás során betartandó szabályok.
Fűrészelés.
A kézifűrészekhez használt fűrészlapok. Fogosztás
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éleinek és élszögeinek
vázlata, azok célja.
Negatív, pozitív
homlokszög ismerete.
Kézi fűrészelés és a
reszelés technológiai
alapfogalmainak ismerete,
szerszámok él
kiképzésének ismerete.
Lángvágás elve,
lángvághatóság
feltételeinek ismerete.
Hideg vágás-, vésés
műveleteinek
alapismerete, szerszám
kialakítása.
Előrajzolás céljának
ismerete. Előrajzoló
eszközök ismerése.
Fúrás technológiájának
ismerete, fúrószerszámok
rendszerezése, azok él
kiképzésének ismerete.
Süllyesztés, dörzsárazás
technológiájának
meghatározása,
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meghatározása. Durva-, közepes-, finom fogosztások.
Általános fűrészelési szabály, szabad-, beszorulás
mentes fűrészelés.
A reszelés. Forgácsképződés reszeléskor. A reszelés
fogainak alakja. Vágatfajták: keresztvágat, egyszeres
vágat, ráspolyvágat. Vágatosztások.
A reszelővel végzett műveletek, munkadarabok
befogása reszeléskor.
A reszeléssel elérhető felület minőségek.
A fúrás. Fúrószerszámok.
A csigafúró főbb részei, élkiképzése.
A forgácsolás folyamata.
Forgácsolási sebesség, előtolás és fordulatszám a
fúráskor.
Hűtő-, és kenőanyagok alkalmazása fúráskor.
A fúró utánköszörülése, után élezése.
Fúrógépek.
Kézi menetfúrás és menetmetszés.
A menetfúrók kialakítása, a menetfúrók formái.
A menetfúrás művelete. Külső menetek (csapmenet)
megmunkálása, menetmetszés.
A menetmetsző. A menetmetszővel végzett
menetmetszés során betartandó szabályok.
Süllyesztés.
A süllyesztők kialakítása, süllyesztőszerszámok
fajtái.
A süllyesztés során betartandó szabályok.
Finomsimítás (dörzsárazás) művelete.
A dörzsárazás forgácsolási folyamata. Dörzsárak.
Dörzsárazás során betartandó szabályok.
Alkalmazott forgácsoló technológiák rendszerezése.
Anyagjelölések értelmezése.
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süllyesztés, dörzsárazás
szerszámainak ismerete,
azok él kiképzése.
Kézi menetfúrás és
menetmetszés
technológiájának ismerete,
menetfúró és menetmetsző
szerszámok kialakítása,
azok él kiképzésének
ismerete.
Szabványok, műszaki
táblázatok, gyártmány
katalógusok használatának
alapismerete, azok
használata.
Képes legyen
munkafaladat
megtervezésére egyszerű
lakatos feladat esetén.
Műveleti terv, technológiai
utasítás elkészítésére.
Munkafeladathoz
megfelelő
anyag
kiválasztás
szempontjainak ismerete.
Anyagok
előkészítése,
megfelelő segédanyagok
kiválasztása.
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Általános
gépészeti
anyagokra
vonatkozó
információk.
Szabványok,
műszaki
táblázatok,
gyártmány
katalógusok és azok használata.
Szabvány használati ismeretek.
Ipari vasötvözetek és azok tulajdonságai.
Diagram, nomogram olvasása és értelmezése.
Gyakorló feladatok
Munkafaladat
végrehajtásának
megtervezése
egyszerű lakatos feladat esetén. Műveleti terv,
technológiai utasítások.
Anyagok előkészítése, segédanyagok előkészítése.
Szerszámok, mérőeszközök, felfogó és befogó
eszközök kiválasztása.
Az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépek szerszámok,
mérőeszközök, védőfelszerelések kiválasztásának
szempontjai.
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Képes legyen a tanuló a
munkavégzésre
legmegfelelőbb
kéziszerszámok és alakító
kisgépek kiválasztására.
Ismerje
az
ehhez
szükséges
védőfelszerelések
kiválasztásának
szempontjait.
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Melegüzemi gyakorlatok elméleti ismeretei
Elméleti óraszám: 18 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
A kovácsolás technológiája, fajtái,
Csoportos megbeszélés.
Meleg alakítás
112/1.2/0346-06
jellemzőinek
Melegüzemi gyakorlatok szerszámai, berendezései
A hőkezelések elméleti alapjai, technológiája, Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás. ismerete, annak
elméleti ismeretei
18 óra
fajtái, szerszámai, berendezései.
előnyei és hátrányai.
Hőkezelések alkalmazása, átkristályosodási
Kovácsolt anyag
hőmérséklet, hevítési, hűtési módok.
jellemzőinek
ismerete.
Kovácsolás
technológiájának és
fontosabb
szerszámainak és
eszközeinek ismerete.
Kovácsolási
hőmérséklet és a
fontosabb
hőkezelésének
ismerete.
Műszaki dokumentációk
Elméleti óraszám: 108, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
Rajztechnikai alapszabványok
Információk feladattal vezetett
Síkmértani szerkesztések
112/1.1/0111-06
rendszerezése.
ismerete. Alkatrész
Műszaki dokumentációk Síkmértani szerkesztések, térelemek
kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus Tapasztalatok utólagos ismertetése
vetületi ábrázolási
108 óra
ábrázolás
szóban,
szabályainak ismerete.
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, Hallott szöveg feladattal vezetett
Az európai ábrázolási
kiterítés
feldolgozása,
rend szabályainak
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Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített
ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges
méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat
alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk
elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai.
Rendszerek rajzai.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

alkalmazása.
Metszet fogalmának
ismerete, egyszerűbb
metszetek alkalmazása
alkatrészrajzok esetén.
Mérethálózat felépítésének
szabályai,
méretmegadások
alkalmazása
műhelyrajzon.
Tűrés, illesztés
fogalmának ismerete.
Tűrések rajzon történő
megadása, tűréstáblázat
kezelése.
Összeállítási rajz
készítésének szabályai.

Anyagok
Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
A nemfémes anyagok jellemző
Olvasott szöveg feladattal vezetett
A tanulók tudják
112/1.2/0225-06
tulajdonságaik, alkalmazásuk
feldolgozása 20%
ismertetni az iparban
Anyagismeret
Műanyagok
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel felhasznált
72 óra
Kerámiák (egyatomos, oxidmentes
30%
nyersanyagokat, azok
vegyületkerámiák, keményfémek, kerámiaInformációk feladattal vezetett
jellemzőit, különös
bevonatok)
rendszerezése 20%
tekintettel a
oxidkerámiák (üvegek, kristályos
feldolgozhatóságra és a
oxidkerámiák)
Válaszolás írásban mondatszintű
felhasználási
A textíliák
kérdésekre 10%
tulajdonságokra.
A papír
Tesztfeladat megoldása 10%
Legyen áttekintésük a
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A bőr
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
A kenőanyagok, hűtőanyagok, hűtő-kenő
irányítással 10%
anyagok
A fémes anyagok
A színfémek tulajdonságai, csoportosítása,
tulajdonságainak módosítása
Fémek tisztítása és ötvözése.
Nagytisztaságú fémek előállítása
Fémek és ötvözeteik
A fémes anyagok hőkezelése A hőkezelési
eljárások célja, csoportosítása, a hőkezelés
elmélete
Edzhetőség, átedződés, edzhetőségi
vizsgálatok, edzési eljárások
Lágyító és egyneműsítő hőkezelések Az
acélok edzése és megeresztése
A nemesítés
Különleges hőkezelő eljárások Kérgesítő
eljárások A hőkezeléshez használt
berendezések
Elő- és félgyártmányok Öntészeti
technológiák Porkohászat Képlékeny (hideg,
meleg)
alakítás
Fémek hegesztése, vágása és forrasztása
Hidegalakítási technológiák
Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása:
törés, kopás,kifáradás, korrózió.
Anyagkiválasztás
Anyaghibák
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könnyű és nehézipari
szakmák kialakulásáról,
fejlődéséről. A tanulók
tudják ismertetni a
választott
szakmacsoportra jellemző
gyártási folyamatok
legfontosabb
alapfogalmait a
szakkifejezések szakszerű
használatával.
Meg tudják különböztetni
az ipar különféle
alapanyagait, és ismertetni
azok legjellemzőbb
felhasználási területeit.
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Geometriai mérések elmélete
Elméleti óraszám: 18, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata.
Tanulmányozza és értelmezi a munka
Tudják értelmezni az a
110/2.1/0225-06
Tűrés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat különböző
Geometriai mérési
táblázatok kezelése
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az
módszereket.
gyakorlatok
Mérési alapfogalmak, mérési hibák
általános kézi és kisgépes fémalakító
Ismerjék az egyszerű
18 óra
Metrológiai jellemzők.
műveletekhez használatos gépeket,
és közvetett mérés
Műszerhibák.
szerszámokat, mérőeszközöket,
fogalmát, végre tudják
Mérés egyszerű és nagypontosságú
védőfelszereléseket
hajtani a közvetett
mérőeszközökkel
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, mérést.
Hossz- és szögmérő eszközök. Mechanikai
merőlegesség stb.)
Legyenek tisztába a
mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. Alak- és helyzetpontossági méréseket végez mérés és ellenőrzés
Külső felületek mérésének eszközei,
általános eszközökkel
közti különbséggel,
folyamata
Tanulmányozza és értelmezi a
tisztába legyenek ezek
Belső felületek mérésének eszközei,
munkafolyamatokra, eszközökre,
céljaival és
folyamata. Szögek mérésének, ellenőrzésének technológiákra
módszereivel.
eszközei, folyamata Mérőhasábok és azok
vonatkozó dokumentációt
Ismerjék a különböző
alkalmazása. Külső és belső felületek
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése,
mérőeszközök
ellenőrzése egyszerű és nagypontosságú
készítése
legfontosabb
ellenőrző eszközökkel, idomszerekkel. Külső Mérési utasítás
jellemzőit.
és belső menetek mérésének, ellenőrzésének Mértékegységek imerte és átváltása.
Legyenek képesek a
eszközei, folyamata Digitális mérőeszközök
mérési eredményeket
típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai,
kiértékelni.
felépítésük, alkalmazásuk. Felületi
minőségség jelölése, ellenőrzésének és
mérésének eszközei .
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének
eszközei, módjai Mérési dokumentumok
jelentősége, fajtái, tartalma
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Munka-, környezet-, és egészségvédelem
Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Tennivalók vészhelyzetben. Tűzvédelmi
Csoportos helyzetgyakorlat,
Ismerje a tűz védelmi
110/1.1/0110-06
előírások. Teendők tűz esetén. Tűzoltó
előírásokat, az anyagok
Elsősegélynyújtás
berendezések használata. Elsősegélynyújtás
osztályozását, tűz esetén
munkabiztonság
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös
teendőket.
környezetvédelem
tekintettel a kockázatok felmérésére.
Ismerje az
18 óra
Elsősegélyt igénylő helyzetek: - az
elsősegélynyújtás
eszméletlenség - heveny rosszullétek szabályait, az elsősegély
fájdalommal járó kórképek - belgyógyászati
nyújtó kötelességeit.
balesetek - mérgezések - sérülések Ismerje az újraélesztés
elsősegélynyújtás, különleges helyzetekben.
szabályait, a rendkívüli
Újraélesztés. Rendkívüli helyzetek
helyzetek
dokumentálása.
dokumentálásának
szabályait.
A műhely rendje, munka- és tűzvédelmi
20/Tapasztalatok utólagos ismertetése A műhely rendjének,
110/1.3/0227-06
ismeretek rendszerezése. Az alkalmazott
szóban,
munka- és tűzvédelmi
Munkabiztonság
mérő és ellenőrző eszközök kiválasztása és
20/Hallott szöveg feladattal vezetett
szabályoknak az ismerete.
minőségvédelem
szakszerű használata. Az egyes megmunkáló feldolgozása,
9 óra
gépek helyes működését meghatározó
20/Hallott szöveg feldolgozása
Az egyes megmunkáló
paraméterek megválasztása. A különböző
jegyzeteléssel,
gépek helyes működését
állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhető 40/Információk feladattal vezetett
meghatározó paraméterek
alak- és méretpontosság. A helyes
rendszerezése,
megválasztásának ismerete
technológiai sorrend megválasztásának az
és azok alkalmazása.
elkészült munka minőségére és a
termelékenységre kifejtett hatása A gyártás
A helyes technológiai
során - a célul kitűzött minőség biztosítása
sorrend megválasztásának
érdekében - a megfelelő számú és a
Kiválasztása.
megfelelő jellegű mérések, ellenőrzések
A különböző állapotú
elvégzésének fontossága. A megmunkált
szerszámokkal és gépekkel

42

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és
készülékek feladatától függő fő jellemző
paramétereinek ellenőrzése, a közöttük lévő
összefüggések elemzése, a minőségre
kifejtett hatása.
110/1.2/0110-06
Elsősegélynyújtás
munkabiztonság
környezetvédelem
elméleti ismeretei
27 óra

Munkavédelem célja, alapfogalmai.
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései.
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkabiztonsági, ergonómiai
követelmények. Tűzvédelem. Tűzveszélyes
anyagok. Tűzveszélyességi osztályba sorolás.
Foglalkozás-egészségügy.
Természetvédelem. A természetvédelem és a
környezetvédelem fogalma.
A természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi
szervezetek és egyezmények. Védett
területek, nemzeti parkok, védett természeti
területek. A víz.
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői.
Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A
hő szennyezés. A közműolló. A kommunális
és az ipari szennyvizek keletkezése és
tisztítása. A vízminőség-védelem
szabályozása. A levegő. A levegőszennyezés
forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió.
Légszennyező gázok és hatásaik. Por és
cseppfolyós szennyező anyagok. A
légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek. A leválasztó
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elérhető alak- és
méretpontosság ismerete.
A célul tűzött minőség
elérhetőségének feltételei.
10/Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján,
20/Információk rendszerezése
mozaikfeladattal,
20/Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás,
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

Ismerje a munkavédelem
célját, alapfogalmait.
Ismerje a foglakoztatás
egészségügy célját.
A természetvédelem célját,
annak fontosabb szabályait.
A víz és a levegő
tisztaságának védelmét, a
szennyezések okait.
Az ólom szennyezés, a
szmog és a városi levegő.

Ismerje a hulladékok
kezelésének és tárolásának
fontosabb szabályait.
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berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A
szmog és a városi levegő. Gazdasági és
egészségügyi károk.
A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok A települési és a termelési
hulladék. A kommunális hulladék
ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei.
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás,
hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok.
Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés.
A hang és a rezgés fogalma. A Bell-skála.
A zaj élettani hatásai. A zajszennyezés
keletkezése. A környezeti rezgések
keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása.
Az ipari és a városi zajszennyezés. A
védekezés lehetséges módjai.

Ismerje a veszélyes
hulladékok és a különleges
kezelést igénylő hulladékok
kezelésének fontosabb
szabályait.
Ismerje a hang és a rezgés
fogalmát. A Bell-skálát.
Ismerje az ipari és a városi
zajszennyezést és a
védekezés lehetséges
módjait.

Elmélet igényes gyakorlatok, 11. évf.
Geometriai mérések
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Külső
felületek
mérése,
ellenőrzése
Tanulmányozza
és
értelmezi
a
munka
A
tanulók ismerjék a
112/2.1/0111-06
tolómérővel, talpas tolómérővel,
tárgyára, céljára vonatkozó
gyakorlat elvégzéséhez
Geometriai mérések
mikrométerrel,
dokumentumokat
szükséges berendezéseket,
mérőórával. Belső felületek mérése,
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az eszközöket, tudjanak
ellenőrzése mélységmérő tolómérővel,
általános kézi és kisgépes fémalakító
egyszerű mérési feladatokat
mikrométerrel
műveletekhez használatos gépeket,
elvégezni.
mérőórával
szerszámokat, mérőeszközöket,
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Szögmérés mechanikai szögmérővel, és
optikai szögmérővel
Szögmérések szinuszvonalzóval
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Mérés mérőhasábokkal
Külső és belső felületek ellenőrzése
idomszerekkel
Külső és belső menetek jellemző méreteinek
mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése
digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok
mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség
ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése,
tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának
mérése. Egyenesség, síklapúság,
derékszögesség, párhuzamosság,
egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése,
mérése
Mérési dokumentumokat készítése
Felvételi vázlat készítése

védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz,
szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket
végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a
munkafolyamatokra, eszközökre,
technológiákra
vonatkozó dokumentációt

A mérési eredményeket
dokumentálni.
Tudják a szükséges
eszközöket, berendezéseket
biztonságosan kezelni.

Anyagok
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása.
Technológiai próbák végzése,
Legyenek képesek
110/1.1/0225-06
Mechanikai anyagvizsgálatok.
Elemzés készítése tapasztalatokról,
meghatározni az
Anyagvizsgálati
Roncsolásmentes (hibakereső) vizsgálatok.
Tesztfeladat megoldása,
alapanyagok legfontosabb
gyakorlatok
Hegesztési varratvizsgálat. Anyagvizsgálati
Technológiai minták elemzése,
tulajdonságait szubjektív
diagramok értelmezése, ele
Információk feladattal vezetett
módszerekkel és egyszerű
mzése.
rendszerezése,
eszközök segítségével.
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Nomogramok és műszaki táblázatok.
kezelése, olvasása.
Összehasonlító táblázatok használata.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók tudják beállítani,
szabályozni, tisztítani,
szakszerűen,
balesetmentesen használni a
szerszámokat, eszközöket.
Kiválasztják a megfelelő
anyagot és eszközt a
különféle, vizsgálati,
feldolgozási technikákhoz.
El tudják végezni a kitűzött
feladatokat balesetmentesen,
gazdaságosan.

Fémipari gyakorlatok, 11. évfolyam
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 270 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
112/3.5/0111-06
Tanulmányozza és értelmezi a munka
Csoportos megbeszélés,
Ismerje a fémek alakítási
lehetőségeit, képes legyen
Fémek kézi és kézi tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Önálló szakmai munkavégzés.
kiválasztani a
kisgépes
alakításának Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek
elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési terv
munkadarab legyártására
gyakorlata
készítése.
célszerű technológiát,
270 óra
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az
annak szerszámait, a
ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
szükséges védőfelszerelés
előre
gyártott
elemeket,
gépeket,
megválasztását.
szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket,
szállítóés
emelő
Legyen képes a művelet
berendezéseket, védőfelszereléseket.
terv, szerelési terv
Tanulmányozza
és
értelmezi
a
elkészítésére.
munkafolyamatokra,
eszközökre,
technológiákra vonatkozó dokumentációt
Képes legyen egyszerű
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Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló
alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés,
süllyesztés,
dörzsárazás,
kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást
végez
kézi
alapműveletekkel
(nyújtás,
egyengetés,
hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás,
harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése,
készítése.
Reszelés, fűrészelés, köszörülés.
Kézi megmunkálási gyakorlatok.
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és
tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.
Alkatrészek illesztése.

lakatos feladat önálló
elvégzésére, megfelelő
műszaki dokumentáció
alapján.

Figyeljen a
műhelyrendjére, a
szerszámok szakszerű
tárolására, a munka és
tűzvédelmi szabályokat
képes legyen alkalmazni.

112/1.1/0346-06.
Melegüzemi
gyakorlatok
72 óra

A kovácsolás technológiája, fajtái,
szerszámai, berendezései
A hőkezelések elméleti alapjai, technológiája,
fajtái, szerszámai, berendezései
Kézi
kovácsolás
(nyújtás,
zömítés,
egyengetés, lyukasztás, darabolás).
Hőkezelések végzése, színrefuttatás.
Keménység ellenőrzés.

Szakmai munkatevékenység
megfigyelése,
Irányított csoportos szakmai
munkavégzés,
Önálló szakmai munkavégzés,

Képes legyen egyszerű
kovácsolt munkadarab
elkészítésére, a kovácstűz
begyújtására, kovács
szerszámok szakszerű
használatára.
Edzett munkadarab pl.
kalapácsfej elkészítésére.

112/1.1/0110-06
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,

Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén

Csoportos helyzetgyakorlat 100%

Ismerje a tűz védelmi
előírásokat, az anyagok
osztályozását, tűz esetén
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környezetvédelem
72 óra

Tűzoltó berendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös
tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása

teendőket.
Ismerje az
elsősegélynyújtás
szabályait, az elsősegély
nyújtó kötelességeit.
Ismerje az újraélesztés
szabályait, a rendkívüli
helyzetek
dokumentálásának
szabályait.

Szakmai elmélet 12. évfolyam
Gépészeti kötések elméleti alapjai
Elméleti óraszám: 54 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és
Információk feladattal vezetett
Ismerje a kötések fogalmát,
112/1.1/0220-06
nem oldható kötések), alkalmazási területük rendszerezése 40%
felosztásukat (oldható és
Gépészeti kötések
Oldható kötések
Hallott szöveg feldolgozása
nem oldható kötések),
elméleti alapjai
Csavarmenet származtatása, menetprofilok, jegyzeteléssel 20%
alkalmazási területüket.
54 óra
menetelemek, menettípusok
Hallott szöveg feladattal vezetett
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése
feldolgozása 20%
Ismerje fontosabb oldható
Csavarozás és szerszámai
Tapasztalatok utólagos ismertetése
kötéseket:
Csavarbiztosítási eljárások jellemzői
szóban 20%
-csavar kötéseket,
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei,
-ék, -reteszkötéseket,
segédanyagai
-csapszeges kötéseket.
A menetfúrás és menetmetszés előkészítő
műveletei, a csavarmenet készítés és a
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csavarkötés munkabiztonsági előírásai
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés
jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk
Nem oldható kötések
Szegecsek és szegecskötések (laza,
szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása
A szabványos szegecsek fajtái és fő
alkalmazási területei. Különféle szegecskötési
megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros,
többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések
Hegesztés
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása,
jellemzőik
Lágy és keményforrasztás lényege,
alkalmazási terület
Az adhézió fogalma
A forrasztás felület-előkészítése, alkalmazott
segédanyagok
Savas és savmentes dezoxidáló szerek

Ismerje fontosabb nem
oldható kötéseket:
- szegecskötések,
- hegesztések,
- -forrasztások-at,
Az egyes kötések jellemzőit,
kötőerő létrehozását.
Kötésszilárdságát, az egyes
kötések kiválasztásának
szempontjait.
Ismerje az egyes kötések
létrehozása előtt szükséges
felületkezelést, előkészítést.

Gépelemek szerelési ismeretei
Elméleti óraszám: 126 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Szereléstechnika alapfogalmai,
Műszaki rajz értelmezése 10%
Szerelés alapfogalmainak
112/1.1/0221-06
Szabadkézi rajzkészítés 10%
ismerete,
Szerelési dokumentációk dokumentumai
- szerelés fogalma és főbb műveletei
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
(előkészítés, előszerelés,
9 óra
(előkészítés, előszerelés, közbenső szerelés, irányítással 40%
közbenső szerelés,
végszerelés, beszabályozás)
Információk feladattal vezetett
végszerelés,
- gép, fődarab, részegység és alkatrész
rendszerezése 40%
beszabályozás),
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112/1.2/0221-06
A dokumentumokon
alkalmazott jelképek
9 óra

112/1.3/0221-06
Szakmai számítások
72 óra

fogalma
- szerelési bázisok
- szerelési dokumentációk (szerelési vázlat,
szerelési művelet-terv és műveleti utasítás,
hiba felvételi jegyzőkönyv és hiba-felvételi
utasítás, mérési jegyzőkönyv, gépkönyv )
tartama.
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk
elemzése.
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
fémszerkezetek rajzai, technológiai rajzok
Rendszerek rajzai: kapcsolási vázlatok,
villamos rendszerek rajzai, építészeti
rendszerek
rajzai, folyamatábrák és folyamatrendszerek

szerelési bázisok
megválasztásának feltételei,
műveletterv, műveleti
utasítás betartásának
szabályai.
Mérési jegyzőkönyv
összeállításának
szempontjai, szabályok.
Technológiai rajzok
ismerete,
Rendszerek rajzainak
ismerete, folyamatábrák.

Rendszerek rajzai

Rendszerek rajzainak
ismerete,
-- kapcsolási vázlatok
- villamos rendszerek rajzai
- építészeti rendszerek
rajzai.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése 40%
- kapcsolási vázlatok
Hallott szöveg feldolgozása
- villamos rendszerek rajzai
jegyzeteléssel 20%
- építészeti rendszerek rajzai
Hallott szöveg feladattal vezetett
- folyamatábrák és folyamatrendszerek
feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban 20%
Forgó mozgást közvetítő gépelemeknél a
Információk feladattal vezetett
teljesítmény és nyomatékátvitel elve, elemeik, rendszerezése 40%
alkalmazási területük, beállításukhoz
Hallott szöveg feldolgozása
szükséges számítások
jegyzeteléssel 20%
Szíjhajtás
Hallott szöveg feladattal vezetett
Ékszíjhajtás
feldolgozása 20%
Dörzshajtás
Tapasztalatok utólagos ismertetése
Fogaskerékhajtás
szóban 20%
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Forgó mozgást közvetítő
gépelemeknél a teljesítmény
és nyomatékátvitel elvének
ismerete,
alkalmazási területük,
beállításukhoz szükséges
számítások , alap
összefüggések ismerete.
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Csigahajtás
Lánchajtás
Fogaskerékhajtás jellemzői, beállításukhoz
szükséges számítások
modul
jellemző fogaskerék-méretek számítása (elemi
fogazat esetén)
tengelytávolság meghatározása
Homlokkerekek
Kúpkerekek
Csapágyak, csapágyazások kialakítása,
alkalmazása, jellemzői, beállításukhoz
szükséges
számítások
Csapágybeépítések, kenés, kenőrendszerek
Siklócsapágyak
Gördülőcsapágyak
Tengelykapcsolók feladata, működése,
alkalmazása, csoportosítása, jellemzőik,
beállításukhoz szükséges számítások
(nem oldható, merev, kiegyenlítő, oldható,
biztonsági és csúszó, hidraulikus, különleges)
Hajtóművek, hajtóműegységek feladata,
működése, alkalmazása, csoportosítása,
jellemzőik,
beállításukhoz szükséges számítások
(csúszótömbös, tengelykapcsolós,
lengőkerekes,
cserekerekes, csúszóékes, Meander-rendszerű,
Norton)
Irányváltók (kúpkerekes, homlokkerekes,
lemezkapcsolós, elektromos)
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Fogaskerékhajtás jellemzői,
fogaskerék számítások,
szükséges
alapösszefüggések ismerete.
Csapágybeépítések
szabályai,
Siklócsapágyak,
Gördülőcsapágyak
beépítésének és
megválasztásának szabályai.
Tengelykapcsolók feladata,
átvihető nyomaték
meghatározása.
Beállításukhoz szükséges
számítások.
Hajtóművek,
hajtóműegységek,
nyomatékváltók ismerete.
Mozgásátalakítók
feladatának pontos
meghatározása, legfontosabb
mozgásátalakítók ismerete.
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112/1.4/0221-06
Anyagtulajdonságok
10 óra

112/1.5/0221-06
Felhasznált anyagok
8 óra

Mozgásátalakító gépelempárok jellemzői,
működésük, beállításukhoz szükséges
számítások
Csiga-fogasléc, csavarorsó-csavaranya,
fogaskerék-fogasléc, forgattyús hajtómű,
lengőhimbás hajtómű, excenter és bütykös
mechanizmusok
Fékek felépítése, jellemzőik, beállításukhoz
szükséges számítások
(mechanikus, hidraulikus, pneumatikus)
Vázszerkezetek, egyenes vezetékek
rendeltetése feladata, kialakítása,
beállításukhoz szükséges számítások.
A gépelemek szerelésénél alkalmazott Információk feladattal vezetett
anyagok és segédanyagok tulajdonságai, rendszerezése 40%
jellemzőik
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban 20%
A gépelemek szerelésénél alkalmazott, Információk feladattal vezetett
felhasznált anyagok és segédanyagok rendszerezése 40%
tulajdonságai, jellemzőik.
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban 20%

Jellemző
hidraulikus,
pneumatikus Műveletek gyakorlása 30%
2/1.6/0221-06
Szereléskor alkalmazott paraméterek mérése az üzembe helyezés, Géprendszer megfigyelése adott
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Csigahajtás működésének
ismerete, átvihető nyomaték,
és fordulatszám módosítás
ismerete.
Fékek felépítése, jellemzőik,
beállításukhoz szükséges
számítások ismerete.

Szerelésénél
alkalmazott
anyagok és segédanyagok
tulajdonságai,
jellemzőik
ismerete.

Gépelemek szerelésénél
alkalmazott, felhasznált
anyagok és segédanyagok
tulajdonságai, jellemzőinek
az ismerete.

Próbajáratás alkalmazása
szerelés után, alapmérések
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mérések
18 óra

karbantartás során.

szempontok alapján 30%
ismerete.
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 40%

Megmunkálások I.
Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Alkatrészek megmunkálási sorrendjének,
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Megmunkálási sorrendjének,
112/2.1/0346-06
gépeinek, eszközeinek kiválasztása
50%
gépeinek, eszközeinek
Megmunkálási
A gépi forgácsoló technológiák elméleti
Hallott szöveg feldolgozása
kiválasztási szabályai.
alapismeretek
ismeretei
jegyzeteléssel 30%
A gépi forgácsoló
72 óra
Technológiai adatok meghatározása a
Információk önálló rendszerezése 20% technológiák elméleti
javítások során, pótalkatrészek különböző
ismeretei, technológiai
megmunkálása esetén
paraméterek meghatározása.
Finomfelületi megmunkálások (hántolás,
Finomfelületi
csiszolás, tükrösítés) eszközeinek,
megmunkálások módjainak
anyagainak,
ismerete és az általuk
technológiai paramétereinek kiválasztása
elérhető felület minőség
közötti összefüggések.
Korrózió elleni védekezés
Elméleti óraszám: 18 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A korrózió.
Információk feladattal vezetett
A korrózió fogalmának
112/4.1/0220-06
A felületek előkészítése
rendszerezése 40%
ismerete, korrózió okainak
A korrózióvédelem
Nemfémes bevonatok
Hallott szöveg feldolgozása
meghatározása, korrózió
alapjai
Galvánbevonatok
jegyzeteléssel 20%
okozta károk a gépiparban.
18 óra
Mázolás, lakkozás
Hallott szöveg feladattal vezetett
Korrózió védelmi
Műanyagporszórás (szinterezés) műveletei
feldolgozása 20%
bevonatok ismerete, azok
Tűzi fémbevonatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
készítésének szabályai.
Biztonságtechnika, környezetvédelem.
szóban 20%
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Műszaki rajz
Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Helyi program szerint, a Menetek és csavarkötések. Menetábrázolás, Információk feladattal vezetett
Menetek és csavarkötések.
szabadsáv terhére.
menetszabványok és menetjelölések,
rendszerezése.
Menetábrázolás
csavarok, anyák, alátétek, csavarbiztosítások Tapasztalatok utólagos ismertetése
szabályainak ismerete.
72 óra
ábrázolása és szabványai.
szóban,
Orsó és anyamenet
Menetes alkatrészek rajza, feladat készítése Hallott szöveg feladattal vezetett
ábrázolása.
/műhelyrajz/ kivetített axonometrikus kép
feldolgozása,
Csatlakozó menetes
alapján.
Hallott szöveg feldolgozása
alkatrészek megrajzolása.
Hatlapfejű csavar és htlf. anya vetületi rajza. jegyzeteléssel,
Csapszegkötés
Ábrázolás szabályai
Információk feladattal vezetett
megrajzolásának szabályai.
Menetes kötés összeállítási rajza.
rendszerezés.
Agy és tengely hornyok
Az összeállítási rajz készítésének szabályai,
ábrázolása, méret
tételszámozás, tétel-és darab jegyzék
megadások reteszek esetén,
készítése.
szükséges táblázatok
Csapszegek és csapszeges kötések.
kezelésének ismerete.
Csapszeges kötés összeállítási rajza.
Ék-, és reteszkötések ábrázolása.
Szegecs kötések ábrázolása
Agy és tengely hornyok ábrázolása, méret
és méretezésének ismerete.
megadások reteszek esetén, szükséges
táblázatok kezelése.
Hegesztett kötések
Szegecsek és szegecskötések.
ábrázolása. Hegesztési
Szegecs kötések ábrázolása és méretezése.
varratok nézeti ábrázolása
Hegesztett kötések ábrázolása. Hegesztési
és méretezésének ismerete.
varratok nézeti ábrázolása és méretezése.
Csapágyak ábrázolása,
Hegesztési varratok jelképes ábrázolása és
csúszó csapágyak és
méretezése.
gördülő csapágyak
Alakos tengely-, és agykötések,
ábrázolási szabályainak
bordáskötések.
ismerete.
Csapágyak ábrázolása, csúszó csapágyak és
gördülő csapágyak ábrázolásai.
Tengelyek ábrázolásának

54

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Tengelyek ábrázolása. Hajlításra igénybevett
tengelyek, forgatónyomatékot átvivő
tengelyek és orsók.
Fogaskerekek ábrázolása, fogaskerekes
hajtóművek összeállítási rajzai.
Szíjtárcsák, szíjhajtások ábrázolása.
Tengelykapcsolók ábrázolása.
Rugók ábrázolása.
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szabályai, szelvények
alkalmazása, lépcsős
tengely méretezési
szabályai.
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Geometriai mérések
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 54, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Külső felületek mérése, ellenőrzése
Tanulmányozza és értelmezi a munka
A tanulók ismerjék a
112/2.1/0111-06
tolómérővel, talpas tolómérővel,
tárgyára, céljára vonatkozó
gyakorlat elvégzéséhez
Geometriai mérések
mikrométerrel,
dokumentumokat
szükséges berendezéseket,
54 óra
mérőórával. Belső felületek mérése,
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az eszközöket, tudjanak
ellenőrzése mélységmérő tolómérővel,
általános kézi és kisgépes fémalakító
komplex mérési feladatokat
mikrométerrel
műveletekhez használatos gépeket,
elvégezni. A mérési
mérőórával
szerszámokat, mérőeszközöket,
eredményeket
Szögmérés mechanikai szögmérővel, és
védőfelszereléseket
dokumentálni. Tudják a
optikai szögmérővel
Gépipari alapméréseket végez (hossz,
szükséges eszközöket,
Szögmérések szinuszvonalzóval
szög, merőlegesség stb.)
berendezéseket
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Alak- és helyzetpontossági méréseket
biztonságosan kezelni
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
végez általános eszközökkel
Hosszúság mérések
Mérés mérőhasábokkal
Tanulmányozza és értelmezi a
ismerete.
Külső és belső felületek ellenőrzése
munkafolyamatokra, eszközökre,
Külső felületek mérése,
idomszerekkel
technológiákra vonatkozó
ellenőrzése.
Külső és belső menetek jellemző méreteinek dokumentációt.
Szögmérés mechanikai
mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése Hallott szöveg feldolgozása
szögmérővel, szögmérő
digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok
jegyzeteléssel 10%
alkalmazásának ismerete.
mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség
alkatrész rajz értelmezése 40%
Külső kúpok mérése,
ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése,
Csoportos versenyjáték 30%
ellenőrzése,
tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával Csoportos megbeszélés 20%
Belső kúpok mérése,
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának
ellenőrzése.
mérése. Egyenesség, síklapúság,
Munkadarabok mérése
derékszögesség, párhuzamosság,
digitális mérőeszközökkel,
egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése,
digitális tolómérő és
mérése
mikrométer alkalmazása.
Mérési dokumentumokat készítése
Felületi érdesség
Felvételi vázlat készítése.
ellenőrzése, mérése.
Körfutás ellenőrzése,
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tengely ütésellenőrzése,
mérése mérőórával,
mérőórával történő mérés
elvégzése.
Mérési dokumentumok
elkészítése,
Felvételi vázlat készítése.
Fémipari gyakorlatok, 12. évfolyam
112/2.0/0220-06 Gépészeti kötések készítése
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 144 óra , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- Készít, bont, javít, cserél oldható
Ékfajták, és beépítési
112/2.1/0220-06
és szétszerelés szerszámai eszközei,
kötéseket és helyzetbiztosító elemeket. megoldásaik, az össze- és
Oldható kötések
műveletei
szétszerelésük elvégzése,
szerelése
Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, műszaki rajz értelmezése 10%
szükséges eszközök,
36 óra
az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei szabadkézi rajz kiegészítés 10%
szerszámok kiválasztása.
műveletei
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása,
irányítással 40%
Rögzítő- és csapszeg
anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és Műveletek gyakorlása 40%
kötések alkalmazása,
rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és
össze- és szétszerelésük
kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei
elvégzése, szükséges
A csavar-, ék-, reteszkötések (mint főbb
eszközök, szerszámok
szerelési eljárások) szerszámainak és
kiválasztása.
eszközeinek
A csavarkötések
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban
alkalmazása,
komplex feladatok elkészítése során.
össze- és szétszerelésük
elvégzése, szükséges
eszközök, szerszámok
A szegecselési technológiák és eljárások
Készít, bont, javít, cserél nem oldható A szegecskötések létesítése,
112/2.2/0220-06
kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) szerszámainak és
Nemoldható
kötések szerszámai, eszközei, berendezései, gépei,
ezek
műszaki rajz értelmezése 10%
eszközeinek
készítése
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36 óra

112/2.3/0220-06
Kemény és
lágyforrasztás
24 óra

112/2.4/0220-06
Gázhegesztés
48 óra

kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági
előírásai
A szegecskötések mint főbb szerelési
eljárások szerszámainak és eszközeinek
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban
komplex feladatok elkészítése során
Az illesztés fogalma, ISO illesztési
rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási
területe,
szereléstechnológiája, munkabiztonsági
előírások
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok
ragasztásának műveletei, kötési módok
A ragasztás biztonságtechnikai előírásai,
környezetvédelmi szabályok, előírások.
Forraszanyagok.
A forrasztólámpa működése.
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei,
a sorozat és tömeggyártás forrasztási
Eljárásai.
A forrasztás munkabiztonsági előírásai.

szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%

Készít, bont, javít, kemény- és
lágyforrasztott kötéseket.
műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Gázhegesztő berendezések, tartozékok.
Általános minőségű hegesztett kötést
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, készít gázhegesztéssel.
kezelése.
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
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megválasztása,
alkalmazásuk.
Az illesztés fogalma, ISO
illesztési rendszerek.
A zsugorkötés alkalmazási
területe, létrehozásának
szabályai.
Ragasztóanyagok, a
különféle anyagok
ragasztásának műveletei,
Ragasztási technológiák
elvégzése.
Forraszanyagok ismerete.
A forrasztás folyamata,
szerszámai, eszközeinek
megválasztása, forrasztott
kötés kialakításának
szempontjai, forrasztás
elvégzése.
Gázhegesztő berendezések,
tartozékok ismerete.
A hegesztőláng típusi és
láng beállítása, gázhegesztő
berendezések üzembe
helyezése, kezelése.
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112/3.0/0220-06 Gépészeti kötések készítése II.
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Áramerősség beállítás és elektróda kiválasztás Általános minőségű hegesztett kötést
Az ívhegesztéselvének
112/3.1/0220-06
táblázatból.
készít bevont elektródás kézi
ismerete. Az ívhegesztés
Kézi ívhegesztés
Varratfajták.
ívhegesztéssel.
berendezéseinek ismerete,
48 óra
Az ívhegesztés munkabiztonsági előírásai.
műszaki rajz értelmezése 10%
elektróda fajták ismerete,
Kézi ívhegesztő berendezések üzembe
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
elektródák kiválasztásának
helyezése.
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
szabályai.
AWI, AFI hegesztés.
irányítással 40%
Áramerősség beállítása,
Műveletek gyakorlása 40%
egyszerű hegesztett kötés
létrehozása.
Az ívhegesztés
munkabiztonsági
előírásainak betartása.
112/2.0/0221-06 Szerelési gyakorlatok
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 234 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A műhely rendje, környezet- és tűzvédelmi
Felméri a gépszerkezet, gépegység
Súrlódó és
112/2.1/0221-06
ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika általános állapotát, megállapítja az
kényszerhajtások
Hajtások szerelése
Műszaki dokumentációk, katalógusok
alapvető hibákat
alkalmazásénak ismerete.
52 óra
alkalmazása
Általános alapműveleteket végez, szerel Szíj-, ékszíj-, dörzs-,
Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-,
(cserél, javít, karbantart, beállít)
fogaskerék-, csiga-,
lánchajtás, gépelemeinek
hajtásokon (szíjékszíj-,
lánchajtás, gépelemeinek
– tisztítása
dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás) – tisztítása,
– hiba-felvételezés műveletei
Műszaki rajz értelmezése 10%
– hiba-felvételezés
– szerelése
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
műveletei,
– cseréje, javítása
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
– szerelése,
– beállítása, ellenőrzése
irányítással 40%
– cseréje, javítása,
Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet beállítási-, és ellenőrzési
szerelése
mellett 40%
munkáinak az elvégzése.

59

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

112/2.2/0221-06
Tengelykapcsolók
szerelése
52 óra

112/2.3/0221-06
Mozgásakadályozó

– csigahajtómű szerelése, javítása
– ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és
leszerelése, reteszek illesztése
Hajtóművek szerelése, javítása
- fogaskerék- és csigahajtóművek
szétszerelése, hibajegyzék összeállítása
- hibás alkatrészek javítása, cseréje,
összeszerelése
- javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb
paraméterek mérése
- forgattyús és lengőhimbás hajtóművek
szétszerelése, hibajegyzék összeállítása
- hibás alkatrészek javítása, cseréje,
összeszerelése
- javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb
paraméterek mérése.
A műhely rendje, környezet- és tűzvédelmi
ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika
Műszaki dokumentációk, katalógusok
alkalmazása
Mechanikus és hidraulikus működésű
tengelykapcsolók
- szerelési terveinek készítése
- szerelése, hibafelvétele, javítása
- jellemző paraméterek mérése, beállítása
- karbantartása.

Fékek szerelésének, javításának
munkavédelmi szabályai.
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Hajtóművek szerelése,
javítása
- fogaskerék- és
csigahajtóművek
szétszerelése, hibajegyzék
összeállítása
- hibás alkatrészek javítása,
cseréje, összeszerelése
- javítás utáni
próbaüzemeltetés, főbb
paraméterek mérésének az
elvégzése.

Felméri a gépszerkezet, gépegység
Mechanikus és hidraulikus
általános állapotát, megállapítja az
működésű tengelykapcsolók
alapvető hibákat
- szerelési terveinek
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) készítése
tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, - szerelése, hibafelvétele,
súrlódó,
javítása
kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági,
- jellemző paraméterek
különleges)
mérése, beállítása
Műszaki rajz értelmezése 10%
- karbantartási munkák
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
elvégzése.
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 40%
Felméri a gépszerkezet, gépegység
Fékek szerelésének,
általános állapotát, megállapítja az
javításának elvégzése.
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elemek szerelése
39 óra

Műszaki dokumentációk, katalógusok
alkalmazása
Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés,
ellenőrzés, beállítás műveleteinek gyakorlása
Fékek üzembe helyezése, jellemző
paraméterek mérése.

112/2.4/0221-06
Mozgásátalakítók
szerelése
52 óra

A csapágyszerelés szerszámai, készülékei
– gördülőcsapágyak fel- és leszerelése
tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési,
hibafelvételi javítási, mérési, ellenőrzési,
karbantartási műveleteinek gyakorlása
Csiszolás és hántolás műveletei, azok
gyakorlása.

112/2.5/0221-06
Ágyazások szerelése
39 óra

A csapágyszerelés szerszámai, készülékei
– gördülőcsapágyak fel- és leszerelése
tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból.
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési,
hibafelvételi javítási, mérési, ellenőrzési,

alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) Műszaki dokumentációk,
mozgásakadályozó elemeket,
katalógusok alkalmazása
gátszerkezeteket,
Szerelés, hibafelvétel,
fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, javítás, mérés, ellenőrzés,
hidraulikus, lég- és szervófékek)
beállítás műveleteinek
Műszaki rajz értelmezése 10%
elvégzése,
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Fékek üzembe helyezése,
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
jellemző paraméterek
irányítással 40%
mérése.
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 40%
Felméri a gépszerkezet, gépegység
A csapágyszerelés
általános állapotát, megállapítja az
szerszámainak ismerete,
alapvető hibákat
készülékei.
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) – gördülőcsapágyak fel- és
mozgásátalakító elemeket (csigaleszerelési munkáinak
csigakerék,
elvégzése tengelyvégre/ről
csavarorsó-csavaranya, fogaskerékés csapágyházba/ból.
fogasléc)
Műszaki rajz értelmezése 10%
Vázszerkezetek, vezetékek
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
szerelési, hibafelvételi
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
javítási, mérési, ellenőrzési,
irányítással 40%
karbantartási műveleteinek
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet elvégzése.
mellett 40%
Felméri a gépszerkezet, gépegység
általános állapotát, megállapítja az
alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít)
sikló- és gördülő ágyazásokat
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szerelési, hibafelvételi
javítási, mérési, ellenőrzési
munkáinak az elvégzése.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
karbantartási műveleteinek gyakorlása
Csiszolás és hántolás műveletei, azok
gyakorlása.

Műszaki rajz értelmezése 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 40%

Csiszolás és hántolás
műveleteinek ismerete,
azok elvégzése, szerszám,
csiszolóanyag
megválasztása, elérhető
felület minőség ismerete.

112/2.0/0346-06 Megmunkálások
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 144 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Gépi forgácsolás.
Alakítja a munkadarabot gépi
Gépi forgácsolási
112/2.2/0346-06
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése,
forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, alapfogalmának ismerete,
Megmunkálási
kezelése.
fúrás, marás,
fogásmélység, előtolás
gyakorlatok I.
A szerszám és a munkadarab befogása, a
gyalulás, vésés, köszörülés)
beállítása, eszterga, gyalukés
144 óra
technológiai adatok megválasztása,
Végez finomfelületi megmunkálásokat megválasztása.
biztonságtechnikai előírások.
(hántolás, csiszolás, tükrösítés)
A szerszám és a munkadarab
Alapműveletek gyakorlása
befogásának szabályai, a
Esztergálás
technológiai adatok
Gyalulás
megválasztása.
Marás
Köszörülés
Finomfelületi megmunkálások.
112/4.0/0220-06 Korrózió elleni védekezés
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 16 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás:IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A felületek előkészítése.
Korrózió elleni általános bevonatot
A felületek előkészítésének
112/4.2/0220-06
Fizikai előkészítés, kémiai előkészítő
készít fémszerkezeten
lehetőségei.
Korrózióvédelem
eljárások.
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
Védőbevonat elkészítése.
16 óra
Mázolás, lakkozás.
irányítással 40%
Védőbevonat felhordása ecsettel, felhordás
Műveletek gyakorlása 60%.
gépi úton.
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Szakmai elmélet 13. évfolyam
112/2.0/0345-06 Gépelemek beállítása
Elméleti óraszám: 64 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Forgó mozgást közvetítő gépelemek
Beállít forgómozgást közvetítő
Súrlódó és
112/2.1/0345-06
csoportosítása, a hajtások elemei, beállításuk, gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-,
kényszerhajtások
Gépelemek beállítási
üzemeltetésük.
fogaskerék-, csiga-,
alkalmazásénak ismerete.
ismeretei I.
Szíjhajtás
lánchajtás, sikló- és gördülőcsapágyak) Szíj-, ékszíj-, dörzs-,
32 óra
Ékszíjhajtás
Beállít tengelykapcsolókat (merev,
fogaskerék-, csiga-,
Dörzshajtások
rugalmas, súrlódó, kapcsolható,
lánchajtás jellemzőinek az
Fogaskerékhajtás (evolvens fogprofil,
kiegyenlítő biztonsági
ismerete, alkalmazási
fogaskerék-méretek, csúszás mentes
különleges)
ismeretek, paraméterek
legördülés,
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, meghatározása.
jellemző fogfelületek, határfogszám,
tárcsás, hidraulikus, lég- és
alámetszés), a hajtás beállítása, hordkép
szervófékek)
Tengelykapcsolók fajtái,
ellenőrzése
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga- beállításuk módja,
Homlokkerekek, fogasléc
csigakerék, csavarorsó-csavaranya,
üzemeltetésük szabályai.
Kúpkerekek
fogaskerékfogasléc)
Csavarkerekek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Fékek (pofás, szalag-,
Csigahajtás
40%
kúpos-, tárcsás, hidraulikus,
Lánchajtás
Hallott szöveg feldolgozása
lég- és szervófékek)
Tengelykapcsolók fajtái, beállításuk módja, jegyzeteléssel 40%
szerkezeti kialakítása,
üzemeltetésük
Írásos elemzések készítése 20%
beállításuk.
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás,
Működéshez szükséges
hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása
adatok meghatározása
Működéshez szükséges adatok
meghatározása.
Mozgásátalakító elemek (csiga-csigakerék,
Beállít mozgásátalakító elemeket
Mozgásátalakító elemek
112/2.3/0345-06
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) (forgattyús, lengőhimbás hajtóművek, (csiga-csigakerék,
Gépelemek beállítási
beállítása. Működéshez szükséges adatok
excenter- és
csavarorsó-csavaranya,
ismeretei II.
meghatározása
bütykös mechanizmusok)
fogaskerék-fogasléc)
32 óra
Forgattyús hajtómű felépítése, működése,
Beállít forgómozgású áthajtóműveket beállítása. Működéshez
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sebesség diagramja
Lengőhimbás hajtómű, felépítése, működése,
sebesség diagramja
Excenter és bütykös mechanizmusok
Fogaskerekes hajtás
- csúszótömbös hajtóműegység (kettes és
hármas csúszótömb)
- tengelykapcsolós hajtóműegység
- összetett hajtóművek
- Meander-rendszerű hajtómű
- cserekerekes hajtóműegység
- lengőkerekes, Norton-hajtóműegység
- csúszóékes hajtóműegység
Irányváltók
- kúpkerekes irányváltó
- homlokkerekes irányváltó
- lemezkapcsolós irányváltó
- elektromos irányváltó
Vázszerkezetek (rendeltetése, csoportosítása,
igénybevételei, gép-ágyak, állványok,
öntvényházak)
Egyenes vezetékek feladata, kialakítása
(csúszóvezetékek, gördülővezetékek
jellemzői, fajtái).

Beállít szerszámgép-hajtóműveket
Beállít forgómozgású irányváltókat
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
40%
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 20%

szükséges adatok
meghatározása.
Lengőhimbás hajtómű,
felépítése, működése,
sebesség diagramja.
Excenter és bütykös
mechanizmusok kialakítása,
Azok alkalmazási területe.
Hajtóművek kialakítása,
fogaskerék hajtások
alkalmazása, nyomaték
átviteli diagrammok.
Egyes hajtómű típusok
ismerete azok alkalmazási
területei.
Irányváltók kialakítása,
feladata, működési elvük,
fontosabb típusai.

112/3.0/0345-06 Gépbeállítás
Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Technológiai
emelőgépek
és Beállít technológiai emelőgépeket és
Szivattyúk működési elve,
112/3.1/0345-06
szállítóberendezéseket
jellemző paramétereik
Gépbeállítás elmélete I. szállítóberendezések működése, felépítése
Hidraulikus
szállítógépek
(dugattyús, Beállít hidraulikus szállítógépeket
szállítási nyomás és
16 óra
centrifugál-,
fogaskerék-,
csavar-, (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-,
térfogatáram meghatározása.
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lapátkerekes és
csavar-,
különleges szivattyúk) működése, felépítése lapátkerekes és különleges szivattyúk)
Szivattyúk jellemző paraméterei
Beállít légszállítógépeket (dugattyús,
szállítási nyomás
forgódugattyús és forgólapátos
térfogatáram
kompresszorok,
statikai magasság
szellőzők (ventillátorok))
szívómagasság
Beállít belső égésű motorokat
nyomómagasság
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
szállítómagasság
40%
szállítómagasság és a nyomás kapcsolata
Hallott szöveg feldolgozása
- hatásfokok, azok jelölése, kagylódiagram és jegyzeteléssel 40%
a munkapont fogalma
Írásos elemzések készítése 20%
Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús
és forgólapátos kompresszorok, szellőzők ,
működése, felépítése
A levegő állapotjelzői, tulajdonságai és a
normál állapot fogalma.
Légszállítógépek
jellemző
paraméterei
(térfogatáram, nyomás, fordulatszám)
Belsőégésű motorok működése, felépítése,
csoportosítása.
Négyütemű Otto-motor (a motor főbb
szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és
indikátor diagramja, szelepvezérlési diagram)
Kétütemű Otto-motor, Diesel-motor (a motor
főbb szerkezeti részei, a munkafolyamat
ütemei)
Négyütemű Diesel-motor (a motor főbb
szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és
indikátor diagramja, égéstér kialakítás,
keverékképzés)
Belsőégésű motorok jelleggörbéi
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Hatásfokok, azok jelölése,
kagylódiagram és a
munkapont fogalmának
ismerete.
Légszállítógépek (dugattyús,
forgódugattyús és
forgólapátos kompresszorok,
szellőzők,
működése, felépítése,
szerkezeti kialakítás
ismerete.
A levegő állapotjelzőinek
ismerete, tulajdonságai és a
normál állapot fogalma.
Légszállítógépek jellemző
paramétereinek ismerete
(térfogatáram, nyomás,
fordulatszám).
Belsőégésű motorok
működésének ismerete
felépítése, csoportosítása.
Négyütemű Ottó,
Kétütemű Ottó-motor, 4 ü
Diesel-motor
(a motor főbb szerkezeti
részei, a munkafolyamat
ütemei)
Motorok jelleggörbéi,
indikátor diagram ismerete,
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Belsőégésű motorok tüzelőanyag ellátása
Otto-, és Diesel motorok szabályozása
Villamos gyújtóberendezések
Diesel-motor izzítóberendezés
Belsőégésű motorok hűtése.
Olajozási rendszerek.

motorok tüzelőanyag
ellátása.
Otto-, és Diesel motorok
beszabályozása.
Villamos
gyújtóberendezések
működése, szerkezeti részei.
Diesel-motor izzító
berendezése.
Belsőégésű motorok hűtése.
Olajozási rendszerek
ismerete.

Lemezmegmunkáló gépek:
112/3.2/0345-06
Gépbeállítás elmélete II. - Gépi lemezollók
- Lemez hajlítógépek, sajtók
16 óra
Lemezmegmunkáló gépek automatizálása.
Forgácsoló szerszámgépek
- Esztergák
- Marógépek
- Gyalugépek, vésőgépek, üregelőgépek
- Fúrógépek
- Köszörű gépek
- Finommegmunkáló gépek
Forgácsoló szerszámgépek automatizálása.
(CNC vezérlésű gépek).

Beállít lemezmegmunkáló gépeket,
forgácsoló szerszámgépeket és egyéb
technológiai
berendezéseket
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel 50%
Írásos elemzések készítése 50%

A lemezmegmunkálás
technológiai ismeretei.
Lemezmegmunkáló gépek
ismerete:
- Gépi lemezollók
- Lemez hajlítógépek,
sajtók.
Forgácsoló szerszámgépek
Alaptípusainak ismerete.
Mozgásviszonyok az egyes
gépeken (fő-, és
mellékmozgások).
Alkalmazott forgácsoló
szerszámok ismerete.
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Forgácsoló szerszámgépek
automatizálásával
kapcsolatos alapismeretek.
(CNC vezérlésű gépek).
CAD/CAM technológia
jellemzői.
112/4.0/0346-06 Szerelés
Elméleti óraszám: 48, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Hajtóművek szerelése (szét- és összeszerelés, Szerel (javít, karbantart, beállít)
Hajtóművek szerelése (szét112/4.1/0346-06
hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)
hajtóműveket
és összeszerelés szabályai,
Szerelési ismeretek
során végrehajtandó feladatok
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hibafelvétel, javítás,
48 óra
Mozgásátalakító elemek (forgattyús,
mozgásátalakító elemeket (forgattyús, karbantartás, beállítás
lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
lengőhimbás hajtóműveket, excenter- és szabályai)
bütykös
bütykös mechanizmusokat)
Szerelés során
mechanizmusok) szerelése (szét- és
Szerel (javít, karbantart, beállít)
végrehajtandó feladatok
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
forgómozgású irányváltókat
ismerete.
karbantartás,
Szerel (javít, karbantart, beállít)
beállítás) során végrehajtandó feladatok
forgómozgású áthajtóműveket
Mozgásátalakító
Mozgásátalakító elemek (forgattyús,
Szerel, javít, karbantart belsőégésű
mechanizmusok szerelései
lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
motorokat
ismeretei.
bütykös
Szerel (javít, karbantart) egyszerű
mechanizmusok) szerelése (szét- és
statikus vázszerkezeteket
Forgómozgású irányváltók
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
szerelési ismeretei.
karbantartás,
50%
beállítás) során végrehajtandó feladatok
Hallott szöveg feldolgozása
Forgómozgású
Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és jegyzeteléssel 30%
áthajtóművek szerelési
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
Információk önálló rendszerezése 20%. ismeretei.
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó
feladatok
Belsőégésű motorok
Forgómozgású áthajtóművek szerelése (szétkarbantartása (szét- és
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és összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó
feladatok
Belsőégésű motorok karbantartása (szét- és
összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás,
beállítás) során végrehajtandó feladatok
Egyszerű statikus vázszerkezetek szerelése
(szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó
feladatok.

összeszerelés, hibafelvétel,
karbantartás,
beállítás) során
végrehajtandó feladatok
ismerete.
Egyszerű statikus
vázszerkezetek szerelési
ismeretei.

112/5.0/0346-06 Üzembehelyezés
Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Technológiai emelőgépek és
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart Technológiai emelőgépek és
112/5.1/0346-06
hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, szállítóberendezések
Üzembehelyezés elmélete szállítóberendezések üzembe helyezése,
szerelése (szét- és
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-,
üzembe helyezési ismeretei,
32 óra
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
lapátkerekes és különleges szivattyúk) szerelési alapismeretek.
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
feladatok,
légszállítógépeket [dugattyús,
Hidraulikus szállítógépek
javítás, karbantartás, beállítás) során
forgódugattyús és
(dugattyús, centrifugál-,
végrehajtandó feladatok
forgólapátos kompresszorok, szellőzők fogaskerék-, csavar-,
Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús (ventillátorok)]
lapátkerekes és
és forgólapátos kompresszorok, szellőzők,
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart különleges szivattyúk)
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése
lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló üzembe helyezési ismeretei,
(szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, szerszámgépeket és egyéb technológiai szerelési alapismeretek.
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó
berendezéseket.Olvasott szöveg önálló
feladatok.
feldolgozása 50%
Lemezmegmunkáló gépek,
Hallott szöveg feldolgozása
forgácsoló szerszámgépek és
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló
jegyzeteléssel 30%
egyéb technológiai
szerszámgépek és egyéb technológiai
Információk önálló rendszerezése 20% berendezések
berendezések
üzembe helyezései
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üzembe helyezése, szerelése (szét- és
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás,
beállítás) során végrehajtandó feladatok

ismeretei, szerelési
alapismeretek.

Vállalkozási ismertetek
Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Helyi program
Vállalkozási és gazdasági ismeretek.
50/Önálló munkavégzés,
A tanulók legyenek képesek
32 óra
Cégformák, felelősség
50/Információk feladattal vezetett
jellemezni a vállalkozások és
Vezetési módszerek, stílusok.
rendszerezése.
a gazdasági szereplők
Érdekképviseleti szervezetek
kapcsolatát,
Adóformák, járulékok.
üzleti vállalkozást és a
Fogalmak. Üzleti terv készítése.
nonprofit vállalkozást, a
Vállalkozások létrehozásának feltételei.
vállalkozási formákat, a
Magatartásformák. Vállalkozási és gazdasági
vállalkozási formák
ismeretek.
A tanulók ismerjék és
használják a legfontosabb
gazdasági és pénzügyi
fogalmakat.
Tudjanak példát mondani
arra, hogy mivel foglalkozik
egy vállalkozás. Legyenek
képesek önálló véleményt
formálni egy-egy gazdasági
probléma okairól és
megoldási lehetőségeiről.
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Műszaki rajz
Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Helyi program szerint, a Összeállítási rajz fogalma, összeállítási rajz Információk feladattal vezetett
Összeállítási rajz fogalma,
szabadsáv terhére.
készítése, tételjegyzék, darab jegyzék rendszerezése.
összeállítási
rajz
alkalmazása.
Tapasztalatok utólagos ismertetése
készítésének
szabályai,
72 óra
Csavarkötések,
csavarbiztosítások szóban,
tételjegyzék, darab jegyzék
összeállítása.
Hallott szöveg feladattal vezetett
alkalmazási ismeretei.
Szegecselt szerkezetek összeállítása.
feldolgozása,
Csapszeges kötések összeállítása.
Hallott szöveg feldolgozása
Csavar-,
szegecs-,
Helyzetbiztosító szegek és kötések.
jegyzeteléssel,
csapszeges
kötések
Hegesztett szerkezetek összeállítása.
Információk feladattal vezetett
összeállításának elkészítése.
Állítógyűrűk, rögzítőgyűrűk és gyorsrögzítő rendszerezés.
Hegesztett
szerkezetek
elemek alkalmazása, összeállítás.
összeállítása.
Ékek és ékkötések ábrázolása, összeállítások.
Ékek
és
ékkötések
Reteszkötések összeállítása.
ábrázolása.Reteszkötések
Hegesztett szerkezetek összeállítása.
összeállításának szabályai,
Tengelykapcsolók ábrázolása.
táblázat
Siklócsapágyak
ábrázolása,
gördülő
kezelése.Tengelykapcsolók,
csapágyak ábrázolása.
siklócsapágyak
Csapágyak beépítése, összeállítások.
beépítésének
szabályai,
Kapcsolódó
fogaskerekek,
fogaskerék
ábrázolásuk
összeállítási
hajtások ábrázolása.
rajzon.Kapcsolódó
Egyéb fogazott gépelemek ábrázolása.
fogaskerekek ábrázolása.
Laposszíjhajtások elemeinek ábrázolása.
Egyéb fogazott gépelemek
Ékszíjhajtások ábrázolása.
ábrázolása.Laposszíjhajtás
Műhelyrajzok
általános
előírásai,
ok elemeinek ábrázolása.
tűréstáblázatok kezelése.
Műhelyrajzok általános
előírásainak ismerete,
tűréstáblázatok kezelése.
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112/1.0/0345-06 Műszaki mérések
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Kapcsolási rajzok alapján áramkörök
Hidraulikus méréseket végez
Egyszerű villamos és
112/1.1/0345-06
összeállítása.
Végez villamos alapméréseket egyen- pneumatikus mérések
Műszaki mérések
Pneumatikus, hidraulikus és villamos
és váltakozó áramú áramkörben
elvégzése,
36 óra
mérések, a mérésekről dokumentáció
(feszültség,
Mérési dokumentáció
készítése.
áramerősség, ellenállás, frekvencia,
elkészítésének szabályai.
Adatok számítása, műszaki táblázatok
fázis)
használata.
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó
Adatok számítása, műszaki
Számítógépen pneumatikus, hidraulikus
adminisztrációs tevékenységet
táblázatok használatának
működési szimulációs programok használata. Használ számítógépet egyes
ismerete.
munkafeladatok végrehajtására
Használ idegen nyelvet szakmája
Számítógépen pneumatikus,
alapfogalmainak kifejezésére, szó- és
hidraulikus működési
írásbeli
szimulációs programok
gondolatcserére, információszerzésre
alkalmazásának ismerete.
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján 20%
Fémipari gyakorlatok 13. évfolyam
112/2.0/0345-06 Gépelemek beállítása
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: , Gyakorlati óraszám: 96 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-,
Beállít forgómozgást közvetítő
Forgó mozgást biztosító és
112/2.2/0345-06
lánchajtások, sikló- és gördülőcsapágyak
gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-,
forgómozgást továbbító
Gépelembeállítási
Beállítása.
fogaskerék-, csiga-,
gépelemek beállítási
feladatok I.
Működéshez szükséges adatok meghatározása lánchajtás, sikló- és gördülőcsapágyak) ismeretei.
48 óra
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Tengelykapcsoló (merev, rugalmas, súrlódó,
kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági,
különleges) beállítása.
Működéshez szükséges adatok meghatározása
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás,
hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása
Működéshez szükséges adatok
meghatározása.

112/2.4/0345-06
Gépelembeállítási
feladatok II.
48 óra

Beállít tengelykapcsolókat (merev,
Működéshez szükséges
rugalmas, súrlódó, kapcsolható,
adatok meghatározása.
kiegyenlítő biztonsági
különleges)
Tengelykapcsolók beállítási
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, ismeretei.
tárcsás, hidraulikus, lég- és szervó
fékek)
Fékek beállítási ismeretei.
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga- Működéshez szükséges
csigakerék, csavarorsó-csavaranya,
adatok meghatározása.
fogaskerék, fogasléc)
Információk feladattal vezetett
rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 60%
Mozgásátalakító elemek (forgattyús,
Beállít mozgásátalakító elemeket
Mozgásátalakító elemek
lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
(forgattyús, lengőhimbás hajtóművek, beállítási ismeretei.
bütykös
excenter- és
Működéshez szükséges
mechanizmusok) beállítása, működéshez
bütykös mechanizmusok)
adatok meghatározása.
szükséges adatok meghatározása
Beállít forgómozgású áthajtóműveket Forgómozgású
Forgómozgású áthajtóművek beállítása,
Beállít szerszámgép-hajtóműveket
áthajtóművek beállításai
működéshez szükséges adatok meghatározása Beállít forgómozgású irányváltókat
ismeretei.
Szerszámgép-hajtóművek beállítása,
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket
Működéshez szükséges
működéshez szükséges adatok meghatározása Információk feladattal vezetett
adatok meghatározása.
Forgómozgású irányváltók beállítása,
rendszerezése 40%
Forgómozgású irányváltók
működéshez szükséges adatok meghatározása Önálló szakmai munkavégzés felügyelet beállítása, működéshez
Vázszerkezetek, vezetékek beállítása,
mellett 60%
szükséges adatok
működéshez szükséges adatok meghatározása.
meghatározása
Vázszerkezetek, vezetékek
beállítása, működéshez
szükséges adatok
meghatározása.
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112/3.0/0345-06 Gépbeállítás
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 48 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Technológiai emelőgépek és
Beállít technológiai emelőgépeket és
Technológiai emelőgépek,
112/3.3/0345-06
szállítóberendezések beállítása, működéshez szállítóberendezéseket
Szállítóberendezések,
Gépek beállítása I.
szükséges
Beállít hidraulikus szállítógépeket
Hidraulikus szállítógépek,
28 óra
adatok meghatározása
(dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-,
Légszállítógépek,
Hidraulikus szállítógépek (dugattyús,
csavar-,
Beállítási ismeretei,
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-,
lapátkerekes és különleges szivattyúk) működéshez szükséges
lapátkerekes és
Beállít légszállítógépeket (dugattyús,
adatok meghatározása.
különleges szivattyúk) beállítása, működéshez forgódugattyús és forgólapátos
szükséges adatok meghatározása
kompresszorok,
Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús szellőzők (ventillátorok))
és forgólapátos kompresszorok, szellőzők,
Információk feladattal vezetett
ventillátorok) beállítása, működéshez
rendszerezése 40%
szükséges adatok meghatározása.
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 60%.
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló
Beállít lemezmegmunkáló gépeket,
Lemezmegmunkáló gépek,
112/3.4/0345-06
szerszámgépek és egyéb technológiai
forgácsoló szerszámgépeket és egyéb
forgácsoló szerszámgépek
Gépek beállítása II.
berendezések
technológiai
beállítási ismeretei,
10 óra
beállítása, működéshez szükséges adatok
berendezéseket
működéshez szükséges
meghatározása
Információk feladattal vezetett
adatok meghatározása.
rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 60%
Belsőégésű
motorok
beállítása,
működéshez
Beállít belső égésű motorokat
Belsőégésű motorok
112/3.5/0345-06
szükséges adatok meghatározása
Információk feladattal vezetett
beállítási ismeretei,
Gépek beállítása III.
rendszerezése 40%
működésükhöz szükséges
10 óra
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet adatok meghatározása.
mellett 60%

73

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
112/4.0/0346-06 Szerelés
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 210 óra, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Hajtóművek szerelése (szét- és összeszerelés, Szerel (javít, karbantart, beállít)
Hajtóművek szerelési
112/4.2/0346-06
hajtóműveket
ismeretei, szét- és
Szerelési gyakorlatok I. hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)
Mozgásátalakító elemek (forgattyús,
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) összeszerelés végrehajtása.
84 óra
lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
mozgásátalakító elemeket (forgattyús, Hibafelvételezési, javítási,
bütykös
lengőhimbás hajtóműveket, excenter- és karbantartási, beállítási
mechanizmusok) szerelése (szét- és
bütykös mechanizmusokat)
ismeretek alkalmazása.
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
Szerel (javít, karbantart, beállít)
Mozgásátalakítók,
karbantartás,
forgómozgású irányváltókat
Forgómozgású irányváltók,
beállítás)
Szerel (javít, karbantart, beállít)
Forgómozgású
Mozgásátalakító elemek (forgattyús,
forgómozgású áthajtóműveket
áthajtóművek szerelési
lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
Műveletek gyakorlása 40%
ismeretei, szét- és
bütykös
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet összeszerelés végrehajtása.
mechanizmusok) szerelése (szét- és
mellett 60%.
Hibafelvételezési, javítási,
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartási, beállítási
karbantartás,beállítás)
ismeretek alkalmazása.
Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás, beállítás)
Forgómozgású áthajtóművek szerelése (szétés összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás, beállítás)
Egyszerű statikus vázszerkezetek szerelése
Szerel (javít, karbantart) egyszerű
Egyszerű statikus
112/4.3/0346-06
vázszerkezetek szerelési
Szerelési gyakorlatok II. (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, statikus vázszerkezeteket
karbantartás, beállítás).
Műveletek gyakorlása 40%
ismeretei, szerelés
70 óra
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet végrehajtása.
mellett 60%.
Belsőégésű motorok karbantartása (szét- és
Szerel, javít, karbantart belsőégésű
Belsőégésű motorok
112/4.4/0346-06
motorokat
karbantartása, szerelése
Szerelési gyakorlatok III. összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás,
beállítás).
Műveletek gyakorlása 40%
(szét- és összeszerelés,
56 óra
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet hibafelvétel, karbantartás,
mellett 60%
beállítás).
112/3.0/0346-06 Megmunkálások II.
Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 90 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Gépi forgácsolás.
Alakítja a munkadarabot gépi
Gépi forgácsolási
112/3.1/0346-06
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése,
forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, alapismeretek.
Megmunkálási
kezelése
fúrás, marás,
Az egyes géptípusok
gyakorlatok II.
A szerszám és a munkadarab befogása, a
gyalulás, vésés, köszörülés)
ismerete, a gépek szerkezeti
90 óra
technológiai adatok megválasztása,
Végez finomfelületi megmunkálásokat felépítésének, kezelésének
biztonságtechnikai előírások
(hántolás, csiszolás, tükrösítés)
ismerete.
Alapműveletek gyakorlása
Esztergálási, gyalulási,
Esztergálás
marási, köszörülési munkák
Gyalulás
elvégzése.
Marás
Finomfelületi
Köszörülés
megmunkálások elvégzése,
Finmfelületi megmunkálások.
dörzsárazás, polírozás,
szuperfiniselési munka
elvégzése.
112/5.0/0346-06 Üzembe helyezés I.
Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 96 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Technológiai emelőgépek és
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart Technológiai emelőgépek és
112/5.2/0346-06
szállítóberendezések üzembe helyezése,
technológiai emelőgépeket és
szállítóberendezések
Üzembehelyezés
szerelése (szét- és
szállítóberendezéseket
üzembe helyezési
gyakorlata I.
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
Műveletek gyakorlása 40%
munkáinak elvégzése.
64 óra
karbantartás, beállítás)
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet Szerelési munkák (szét- és
mellett 60%
összeszerelés, hibafelvétel,
javítás, karbantartás,
beállítás).
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112/5.3/0346-06
Üzembehelyezés
gyakorlata II.
32 óra

Hidraulikus szállítógépek (dugattyús,
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-,
lapátkerekes és
különleges szivattyúk) üzembe helyezése,
szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel,
javítás, karbantartás, beállítás)
Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús
és forgólapátos kompresszorok, szellőzők,
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése
(szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás, beállítás).

Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
hidraulikus szállítógépeket (dugattyús,
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-,
lapátkerekes és különleges szivattyúk)
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
légszállítógépeket [dugattyús,
forgódugattyús és
forgólapátos kompresszorok, szellőzők
(ventillátorok)]

Hidraulikus szállítógépek,
Légszállító gépek,
Szerelési munkáinak
elvégzése, beállítások, szét, és összeszerelés.
Hibafelvétel, javítás.

Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 60%

112/6.0/0346-06 Üzembe helyezés II.
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 40 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart Lemezmegmunkáló gépek,
112/6.1/0346-06
szerszámgépek és egyéb technológiai
lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló forgácsoló szerszámgépek és
Üzembehelyezés
berendezések
szerszámgépeket és egyéb technológiai egyéb technológiai
gyakorlata III.
üzembe helyezése, szerelése (szét- és
berendezéseket
berendezések
40 óra
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
Műveletek gyakorlása 40%
üzembe helyezési
karbantartás,
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet munkáinak elvégzése,
beállítás)
mellett 60%
szerelése, hibafelvétel,
javítás, karbantartási
munkák elvégzése.
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Szakmai tankönyvek listája:
Tankönyv kiadói
kód
(raktári szám)

Kiadó

Tankönyv címe

NA- 59088

Nagy és Társa Nyomda és
Kiadó Kft

Műszaki ábrázolás

TM-21005/1

Nemzeti tankönyvkiadó

Alapmérések GEOMETRIAI
MÉRÉSEK

Ducsai János

98 kötelező

Műszaki könyvkiadó

Műszaki mérések

Fábián Tibor - Tarcai
László

46 kötelező

TM-11010

Nemzeti Tankönyvkiadó

Munka- és környezetvédelem

Horváth József

213 kötelező

TM-21006

Nemzeti tankönyvkiadó

Gépelemek alapjai

Szabó István

32 kötelező

TM-21007

Nemzeti tankönyvkiadó

Gépelemek

Szabó István

126 kötelező

36 131/I.

Műszaki könyvkiadó

Kovács József

10 kötelező

36 131/II.

Műszaki könyvkiadó

Kovács József

5 kötelező

36 131/III.

Műszaki könyvkiadó

Kovács József

10 kötelező

37 329/1

Műszaki könyvkiadó

Géplakatos szakmai ismeret 1

Kovács József

11 kötelező

36 083/I.

Műszaki könyvkiadó

36 083/II.

Műszaki könyvkiadó

Járfás Istvánné-Koncz
Ferenc- Róka Gyuláné
Fancsaly Lajos- Koncz
Ferenc- Varga László

TM-11012/3

Nemzeti tankönykiadó

Fémipari anyag-és
gyártásismeret I.
Fémipari anyag-és
gyártásismeret II.
A műszaki rajz alapjai Géprajzi
ismeretek

38037/II.

Géplakatos szerkezettan és
szerelési ismeretek I
Géplakatos szerkezettan és
szerelési ismeretek II.
Géplakatos szerkezettan és
szerelési ismeretek III.
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Szerző
Fenyvessy Tibor - Seres
Ferenc

Fenyvessy Tibor

Oldalszám
126 kötelező

268 kötelező
66 kötelező
80 kötelező
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TM-11012/3

Nemzeti Tankönykiadó

TM-11012/5

Nemzeti tankönyvkiadó

59078

KIT Képzőművészeti Kiadó és
Nyomda
Műszaki könyvkiadó

MK-59308

A műszaki rajz alapjai Géprajzi
ismeretek
Számítógéppel segített rajzolás
SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

Fenyvessy Tibor

50 kötelező

Pintér Miklós

68 ajánlott

Mérési gyakorlatok

Dr Harmath József

139 ajánlott

Ivhegesztés

Dr Gáti József dr Kovács
Mihály

90 ajánlott

Simon Sándor

285 ajánlott

Várhegyi István

115 ajánlott

Dr Márton Tibor- Plósz
Antal- Vincze István

50 ajánlott

Frishherz Skop

64 ajánlott

Frishherz Piegler

151 ajánlott

Fémipari alapképzés Szakmai
gyakorlatok
Fémipari alapképzés szakmai
ismeret

MK-36 209/1

Műszaki könyvkiadó

36284

Műszaki könyvkiadó

KP- 59086

KIT Képzőművészeti Kiadó és
Nyomda

36001/I.

B+V Lap- és Könyvkiadó

36001/II.

B+V Lap- és Könyvkiadó

38013/II.

Műszaki könyvkiadó

Géptan II.

Erőss István

64 ajánlott

MK-36124/I/1

Műszaki könyvkiadó

Szerkezetlakatos szerkezettan
és szerelési ismeretek

Dr Lacza József

44 ajánlott

TM-21007

Nemzeti Tankönykiadó

Gépelemek

Szabó István

5 ajánlott

MK-59283

Műszaki könyvkiadó

Műszaki mérések

Gregor Béla - Simon
Győző

76 ajánlott

TM-21001

Nemzeti Tankönykiadó

Minőségbíztositás

Dézsán Imre

45 ajánlott

NS-4010902

NSZI

Lengyel Tamás

156 ajánlott

SW-59360

Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

Benus Ferenc- Dr Marton
Tibor

91 ajánlott

Anyag- és gyártásimeret
Fémtechnológia Alapismetretek
1
Fémtechnológia Szakismetretek
2

Elsősegélynyújtási
alapismeretek
Gázhegesztés
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TM-21013/2

Nemzeti Tankönykiadó

Gépipari alapanyagok és
félkész gyártmányok
GYÁRTÁSISMERET

Dr. Bagyinky Gyula- Dr.
Kovács Mihály

102 ajánlott

Szakmai vizsgák
S z a k k é p e s í- t é s
Azonosítója

Megnevezése

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

Vizsgarész/követelménymodul
Száma

1

1

2

Azonosítója

0110-06

0110-06

0111-06

Megnevezése
Általános
gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelmi
feladatok
Általános
gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelmi
feladatok
Általános
gépészeti
technológiai
feladatok I.
(szerelő)
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Szá
ma

Vizsgafeladat
Időtarta
Megnevezése
ma

Sorrendje

1

Elsősegélynyújt
ás, újraélesztés
/gyakorlati/

30 perc

1

2

Munka-,
környezet- és
tűzvédelmi
ismeretek
/szóbeli/

45 perc
/30+15/

2

1

Összetett
lemezalkatrész
készítése
/gyakorlati/

240 perc

3
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31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

2

3

3

4

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

4

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

5

0111-06

Általános
gépészeti
technológiai
feladatok I.
(szerelő)

2

0345-06

Gépbeállítási
feladatok

1

0345-06

Gépbeállítási
feladatok

2

0220-06

Gépészeti kötési
feladatok

1

0220-06

Gépészeti kötési
feladatok

2

0221-06

Gépelemek
szerelése

1

80

Technológiai
dokumentáció
készítése
/írásbeli/

120 perc

Gépbeállítás,
működési
jellemzők
120 perc
mérése
/gyakorlati/
Gépszerkezetta
ni,
45 perc
gépüzemeltetési
/30+15/
ismeretek
/szóbeli/
Oldható és nem
oldható kötések
készítése.
/gyakorlati/
Kötések
megválasztásán
ak és
létesítésének
szempontjai
/szóbeli/
Szerkezeti
egységek
szerelése,
cseréje,
beállítása
/gyakorlati/

4

5

6

180 perc

7

45 perc
/30+15/

8

180 perc

9
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31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

5

6

6

7

0221-06

0225-06

0225-06

Gépelemek
szerelése
Általános
anyagvizsgálatok
és geometriai
mérések
Általános
anyagvizsgálatok
és geometriai
mérések

0346-06

Géplakatos
feladatok

2

1

2

1

Hibafelvételi
jegyzőkönyv
készítése
/gyakorlati/
Anyagvizsgálati
mérések
/gyakorlati/
Összetett méret, alak-,
helyzetellenőrz
és
/gyakorlati/
Gépegység
szerelése,
javítása

Vizsga idő
összesen:
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60 perc

60 perc

60 perc

240 perc

23 óra
45 perc

10

11

12

13
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A szabó (33 542 05 0010 33 03) szakképesítés Központi Programja
CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Szabó/Női szabó
szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse
a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
A gyártáshoz szükséges gépeket szerszámokat berendezéseket beállítja és ellenőrzi
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget
Alap kellék segédanyagokat ellenőrzi
Alapanyag és kellékkalkulációt készít anyaghányadot számol
Alapanyagot terméket mozgat és tárol a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásával
Alapanyagot terméket mozgat és tárol a munkabiztonsági környezetvédelmi és tűzvédelmi
szabályok betartásával
Alapmintát készít
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó férfi alsónadrág kombiné atléta)
Árkalkulációt készít árat ajánl
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak illetve a megrendelő igényének megfelelően
Azonosítóval látja el a terméket
Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait
Biztonságosan használja a kéziszerszámokat
Blúzt készít
Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét
Ellenőrzi az alapanyag félkész- és késztermék minőségét
Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Felméri a vendég igényeit
Felsőruházati cikkeket készít (blúz ing szabadidőruha)
Gépet eszközt választ a technológiához
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama hálóing köntös)
Hasítékot záródásokat díszítőelemeket javít
Hasítékot záródásokat javít
Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket
Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget
Japánujjú ruhát készít
Javító szolgáltatást végez
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Kabátot készít
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Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
Kiválasztja az anyagot kellékeket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Konzultál a vendéggel
Kosztümkabátot készít
Kötényt készít
Marketing munkát végez
Másolja és kivágja a szabásmintát
Meghatározza a gyártástechnológiát alap- és kellékanyagok alapján
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség varrás- és hajtásszélességek
tűzésszélességek stb.)
Meghatározza az anyagszükségletet
Mellényt készít
Méretet vesz
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Méretre igazít ( bővít szűkít kitold rövidít )
Méretre igazít (bővít szűkít kitold rövidít )
Modellrajzot készít vagy modellt választ
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por hő vegyszer víz)
Munka nadrágot és kabátot készít
Munkaköpenyt készít
Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket
Műszaki dokumentációt készít a termékről
Nadrágot készít
Női és férfi munkaruházati- és védőruházati termékeket készít
Overált készít
Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyagfajtánként
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció vagy mintadarab alapján
Raglánujjú ruhát készít
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Szabásminta szériát készít (elfogadott mintadarab alapján)
Szabásmintát készít
Számláz pénztárt kezel
Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat
Szín- stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről
Szoknyát készít
Tanulmányozza a mérettáblázatokat méretjelöléseket
Terítékrajzot készít
Üdvözli a vendéget
Vállalkozást üzemeltet
Varrást javít és foltoz
Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:
”A” típusú ismeret:
Ruhaipari gépek berendezések beállítási kezelési előírásai
”B” típusú ismeret:
A könnyűipari anyagok fajtái használati tulajdonságai
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Ágynemű cikktechnológia
Ágytakaró cikktechnológia
Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
Alkalmazott szakmai számítások mértékegységek jelölések
Alsóruházati cikktechnológia
Asztalnemű cikktechnológia
Az öltözékek öltözék kiegészítők fajtái
Az öltözékkel szemben támasztott követelmények
Díszpárna cikktechnológia
Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Függöny cikktechnológia
Hálóruházati cikktechnológia
Háztartási törlő cikktechnológia
Ing blúz cikktechnológia
Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre
Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció vagy mintadarab alapján
Kommunikáció eszközei
Konyhai textília cikktechnológia
Költség kalkuláció részei
Kötény cikktechnológia
Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
Mérettáblázatok méretjelölések
Méretvétel különféle textiltermékekhez
Méretvétel szabályai mérettáblázatok felépítése
Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)
Munkaköpeny cikktechnológia
Műveleti utasítások felépítése szerepe
Női blúz cikktechnológia
Női kabát cikktechnológia
Női kosztüm cikktechnológia
Női mellény cikktechnológia
Női nadrág cikktechnológia
Női ruha cikktechnológia
Női ruhák speciális munkaműveletei
Női szoknya cikktechnológia
Overál cikktechnológia
Öltözködési stílusok színek hatása
Ruhaipari gépek berendezések technológiai jellemzői
Tűzoltó készülékek működése
Varrások alaki- és méretjellemzői
Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre
Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek
”C” típusú ismeret:
Felfektetés szabás
Félkész- és késztermékek minőségi követelményei
Gépek biztonságtechnikája
Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái
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Marketing tevékenység jelentősége eszközei
Minőségbiztosítás minőségellenőrzés szerepe jelentősége
Modellezési ismeretek
Munka- tűz- és környezetvédelmi előírások
Szabásminta felfektetés módjai
Szabásminta másolása kivágása
Tárgyalástechnika alapjai
Telephely üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei
Ügyvitel technikai eszközök használata
Vállalkozások létrehozásának működtetésének alapjai
Védőeszközök fajtái
”D” típusú ismeret:
Alapanyagok fajtái jellemzői
Anyagmozgatás és tárolás előírásai
Hulladékkezelési előírások
Vegyianyagok tárolási alkalmazási szabályai
”E” típusú ismeret:
Légtechnikai berendezések fajtái működése
A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi
végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek.
Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák
fejlesztését kell kitűzni.
A szakmai készségek szintenként:
”5”-s szintűek:
Gyorsvarrógépek kezelési készsége
Kezelési használati utasítások jelképek értelmezése
Munka- tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Védőeszközök használata
”4”-s szintűek:
Egyszerű mérőeszközök használata
Elemi számolási készség
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Olvasott szakmai szöveg megértése
Speciális varrógépek kezelési készsége
Szakmai ábrázolások értelmezése készítése
Szakmai ábrázolások értelmezése készítése
Szakmai ábrázolások készítése értelmezése
Szegővarrógépek kezelési készsége
Tűz- és balesetmegelőzési jelképek színjelölések értelmezése
Tűzoltó készülékek használata
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
”3”-s szintűek:
Elemi számolási készség
Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
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Íráskészség nyomtatványok kitöltése
Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
Mennyiségérzék
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban
”2”-s szintűek:
ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
”1”-s szintűek:
Elemi szintű számítógéphasználat
Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Fejlődőképesség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Látás
Megbízhatóság
Önállóság
Önfejlesztés
Pontosság
Precizitás
Szaglás
Szervezőkészség
Tapintás
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikációs készség
Fogalmazó készség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményező készség
Kommunikációs rugalmasság
Kompromisszum készség
Konszenzus készség
Közérthetőség
Meggyőző készség
Nyelvhelyesség
Segítőkészség
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Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Ellenőrző képesség
Elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Körültekintés
Kreativitás
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Ötletgazdagság
Problémamegoldás
Rendszerben való gondolkodás
Tervezési készség
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elmélet

Gyakorlat

Tantárgy
a manuális készség fejlesztése
Textíliák feldolgozása
öltözékek nyersanyagai
öltözködéskultúra
aránytanulmányok az emberi testről
varrat és varrástípusok
elmélet összesen:
A bőr feldolgozása
textiltermékek díszítése
textíliák előállítása
rajzi alapgyakorlatok
nemezelés, fonatolás
színek keverése
a műszaki ábrázolás alapjai
bevezetés a varrás világába
egyszerű darabok, apróbb áruk, ajándékok
készítése
varrat és varrástípusok
egyszerűbb darabok, apróáruk készítése bőrből
kisalkatrészek készítése
az alapruhatár és kiegészítői
gyakorlat összesen:
összesen:

9.
36
72
0
0
0
0
108
18
54
54
36
18
0
0
0

10.
0
0
36
36
18
36
126
0
0
0
0
0
18
18
36

0
54
0
36
0
36
0
36
0
18
180
252
288
378
Elmélet:
Gyakorlat:
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összóraszám
36
72
36
36
18
36
234
18
54
54
36
18
18
18
36
54
36
36
36
18
432
666
35,14%
187,69%
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9. évfolyam
Elméleti órák
A manuális készség fejlesztése (36 óra)
9. évfolyam: 1 óra/hét
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A vizuális kultúra fejlesztése,
Bevezetés: felkészítés a
Rajzolás: a rajzolás eszközei,
érdeklődés felkeltése a kézzel
balesetmentes munkavégzésre,
ábrázolási módok és
készíthető tárgyak iránt. A
elemi, alapvető munkaszokások
összehasonlításuk, a tér
kézügyesség és az alkotókészség
kialakítása, rajzolás, papírmunkák, ábrázolásának szabályai,
fejlesztése, a kreativitás
gyurmázás, textilmunkák,
egyszerű testek hálózati rajza,
kibontakoztatása. Az esztétikai
mintázás, tervezés, tárgyalkotás.
vonalvezetési gyakorlatok, fény
érzék fejlesztése, formálása, a
és árnyék keletkezése,
sikerélmény megtapasztaltatása. Az
összefüggései, természeti formák
érzelmek kivetítése a készített
ábrázolása. Papírmunkák: a papír
munkában. Felkészítés az anyagok
fajtái, tulajdonságai,
és a belőlük készült tárgyak
felhasználási lehetőségei,
tulajdonságairól való
papírmunkák (tépés, vágás,
tapasztalatszerzésre. A helyes
hajtogatás, ragasztás), egyszerű
munkaeszköz megválasztására, a
testek készítése papírból.
tiszta, esztétikus és balesetmentes
Gyurmázás, agyagozás,
munkavégzésre nevelés.
formázás: a kézművesség és az
ipari tevékenység, ezek
kapcsolata, gyurma készítése,
színezése, különböző formák
készítése, agyagozás: tárgyak
készítése, formázás egyéb
anyagokból. Textilmunkák: a
textíliák fajtái,
felhasználhatóságuk területük. –
textilvarrás: helyes technika,
öltésformák, díszítőöltések,
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A továbbhaladás feltételei
A tanulók legyenek képesek: a
balesetmentes munkavégzés körülményeit
megteremteni, alkalmazni a
munkavégzéssel kapcsolatos elemi
munkaszokásokat (testtartás,
munkamegosztás, rend, pontosság,
takarékosság), rajzeszközöket
megfelelően alkalmazni, egy szabadon
választott tárgyról rajzot készíteni, 3 db
papírmunkát bemutatni, gyurmát
készíteni és formázni, textíliából 2
munkadarabot készíteni, kiválasztani a
tárgyalkotáshoz szükséges
legmegfelelőbb anyagot, eszközöket, a
kiválasztott anyagból használati tárgyat
vagy ajándékot készíteni.
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babaruha-készítés, bábkészítés
(gyűszű-, ujj-, kesztyű és
zsákbábok), kötés, horgolás,
fonatkészítés, madzagszövés.
Mintázás, tervezés, tárgyalkotás:
ajándéktárgyak tervezése és
alkotása különböző alkalmakra,
a megismert anyagokból, a
megismert technikákkal
Textíliák feldolgozása (72 óra)
9. évfolyam: 2 óra/hét
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Szabás, varrás, vasalás.
Egyszerűbb termékek előállítása
A manuális készségek és
Anyagvizsgálatok.
különböző textíliákból kézi
képességek fejlesztése. A szín-,
varrással. A felhasznált textíliák
forma-, arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés fejlesztése.
vizsgálata megfigyeléssel,
érzékeléssel, lupéval,
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
mikroszkóppal, égetéssel.
Ajánlott projektek: A filc –
összerendezettségének a kialakítása.
gyapjú – kézi varrása. A pamut
A megismerő-,
megfigyelőképességek fejlesztése.
kézi varrása. Öltözékek
nyersanyagai.
Az ismeretszerzés eredményeinek
feldolgozása, értelmezése. Az
együttműködési készség és a
problémamegoldó képesség
fejlesztése. Az új iránti
fogékonyság, a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
személyiség fejlesztése, a tehetség
kibontakoztatása.
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A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók legyenek képesek:
alkalmazni a munkavégzéssel kapcsolatos
elemi munkavégzési szokásokat
(testtartás, rend, pontosság), kiválasztani a
megfelelő anyagokat és eszközöket,
szakszerűen és balesetmentesen használni
az alapvető szerszámokat, eszközöket,
irányítással egyszerű termékeket,
apróárukat helyes sorrendben,
gazdaságosan, a minőségi előírások
szerint elkészíteni, meghatározni a
felhasznált alapanyagok legfontosabb
tulajdonságait szubjektív módszerekkel és
egyszerű eszközök segítségével.
Kiegészítő szinten a tanulók legyenek
képesek: önállóan egyszerű termékeket,
apróárukat helyes sorrendben,
gazdaságosan, a minőségi előírások
szerint elkészíteni, értelmezni a
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vizsgálatok tapasztalatait és az
eredményeket kiértékelni.

Témakörök
A manuális készségek és
képességek továbbfejlesztése. A
szín-, forma-, arányérzék,
szemmérték, esztétikai érzék és
ízlés továbbfejlesztése. A
motorikai képességek fejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása. Az együttműködési
készség és a problémamegoldó
képesség fejlesztése. A munkához
való pozitív viszony kialakítása.
Az új iránti fogékonyság, a
kreativitás, az igényesség
kialakítása, a személyiség
fejlesztése, a tehetség
kibontakoztatása.

Témakörök
A manuális készségek,
képességek és a kreativitás
fejlesztése.

Gyakorlati órák
A bőr feldolgozása (18 óra)
9. évfolyam: 0,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Vágás, ragasztás, varrás.
Egyszerűbb termékek előállítása
különböző bőrökből, szőrmékből
kézi műveletekkel. Játékos,
motorikai mozgásfejlesztő
gyakorlatok végzése. Projektötlet:
A bőr kézi varrása.

Hímzés.
Festés.

Textiltermékek díszítése (54 óra)
9. évfolyam: 1,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Egyszerűbb textiltermékek
díszítése különböző hímzési
technikákkal. Projektötlet:
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A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók legyenek képesek:
alkalmazni a munkavégzéssel
kapcsolatos elemi munkavégzési
szokásokat (testtartás, rend, pontosság).
kiválasztani a megfelelő anyagokat és
eszközöket, szakszerűen és
balesetmentesen használni az alapvető
szerszámokat, eszközöket, irányítással
egyszerű termékeket, apróárukat helyes
sorrendben, gazdaságosan, a minőségi
előírások szerint elkészíteni. Kiegészítő
szinten a tanulók legyenek képesek:
önállóan egyszerű termékeket,
apróárukat helyes sorrendben,
gazdaságosan, a minőségi előírások
szerint elkészíteni.

A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók legyenek képesek:
alkalmazni a munkavégzéssel kapcsolatos
elemi munkavégzési szokásokat
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A szín-, forma-, arányérzék,
szemmérték, esztétikai érzék és
ízlés fejlesztése.
A pontosság, a precizitás
kialakítása.
Az együttműködési készség és a
problémamegoldó képesség
fejlesztése.
Az új iránti fogékonyság, a
kreativitás, az igényesség
kialakítása, a személyiség
fejlesztése, a tehetség
kibontakoztatása.
A manuális készségek,
képességek és a kreativitás
fejlesztése. A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
fejlesztése.
A pontosság, a precizitás
kialakítása.

Kézi hímzések.
Egyszerűbb textiltermékek
díszítése különböző festési
technikákkal. Projektötlet:
Kézi festés.

Az együttműködési készség és a
problémamegoldó képesség
fejlesztése. Az új iránti
fogékonyság, a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
személyiség fejlesztése, a
tehetség kibontakoztatása.
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(testtartás, rend, pontosság), kiválasztani a
megfelelő anyagokat és eszközöket,
szakszerűen és balesetmentesen használni
az alapvető szerszámokat, eszközöket,
irányítással egyszerű termékeket,
apróárukat helyes sorrendben,
gazdaságosan, a minőségi előírások
szerint díszíteni. Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek képesek: önállóan
egyszerű termékeket, apróárukat helyes
sorrendben, gazdaságosan, a minőségi
előírások szerint díszíteni. Alapszinten a
tanulók legyenek képesek: alkalmazni a
munkavégzéssel kapcsolatos elemi
munkavégzési szokásokat (testtartás, rend,
pontosság), kiválasztani a megfelelő
anyagokat és eszközöket, szakszerűen és
balesetmentesen használni az alapvető
szerszámokat, eszközöket, irányítással
egyszerű termékeket, apróárukat helyes
sorrendben, gazdaságosan, a minőségi
előírások szerint díszíteni. Kiegészítő
szinten a tanulók legyenek képesek:
önállóan egyszerű termékeket, apróárukat
helyes sorrendben, gazdaságosan, a
minőségi előírások szerint díszíteni.
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Témakörök
A manuális készségek és képességek
fejlesztése.
A szín-, forma-, arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés fejlesztése.
A pontosság, precizitás, a munkamozdulatok
összerendezettségének a kialakítása.
Az együttműködési készség és a
problémamegoldó képesség fejlesztése.
Az új iránti fogékonyság, a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a személyiség
fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása.
A manuális készségek és képességek
fejlesztése. A szín-, forma-, arányérzék,
szemmérték, esztétikai érzék és ízlés
fejlesztése. A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok összerendezettségének a
kialakítása Az együttműködési készség és a
problémamegoldó képesség fejlesztése. Az új
iránti fogékonyság, a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a személyiség
fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása.

Textíliák előállítása (54 óra)
9. évfolyam: 1,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Szövés.
Alátét, terítő, egyéb
Kötés, horgolás.
apróáru szövése
szövőszéken.
Projektötlet: Kézi
szövés.
Hajpántok, övek, táskák,
tartók, egyéb apróáruk
kötése, horgolása.
Projektötlet: Kézi kötés.
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A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók legyenek képesek:
alkalmazni a munkavégzéssel kapcsolatos elemi
munkavégzési szokásokat (testtartás, rend,
pontosság), kiválasztani a megfelelő anyagot és
eszközt, beállítani, szabályozni, tisztítani,
szakszerűen és balesetmentesen használni az
alapvető szerszámokat, eszközöket, irányítással
egyszerű termékeket, apróárukat helyes
sorrendben, gazdaságosan, a minőségi előírások
szerint elkészíteni. Kiegészítő szinten a tanulók
legyenek képesek: önállóan egyszerű
termékeket, apróárukat helyes sorrendben,
gazdaságosan, a minőségi előírások szerint
elkészíteni. Alapszinten a tanulók legyenek
képesek: alkalmazni a munkavégzéssel
kapcsolatos elemi munkavégzési szokásokat
(testtartás, rend, pontosság), kiválasztani a
megfelelő anyagokat és eszközöket,
szakszerűen és balesetmentesen használni az
alapvető szerszámokat, eszközöket, irányítással
egyszerű termékeket, apróárukat helyes
sorrendben, gazdaságosan, a minőségi előírások
szerint elkészíteni, díszíteni. Kiegészítő szinten
a tanulók legyenek képesek: önállóan egyszerű
termékeket, apróárukat helyes sorrendben,
gazdaságosan, a minőségi előírások szerint
elkészíteni, díszíteni.
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Témakörök
A manuális képességek és készségek
fejlesztése. A megismerő és
megfigyelőképesség fejlesztése.
A sík- és térszemlélet kialakítása.
A vizuális kommunikációs képességek és a
kreativitás fejlesztése. A manuális
képességek, készségek és a kreativitás
fejlesztése.
Gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezése.

Rajzi alapgyakorlatok (36 óra)
9. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
A sík- és
Geometrikus, forgás és
térábrázolás
természetes formák
alapjai.
ábrázolása különböző
Montázsok és
technikákkal. Projekt:
kollázsok.
Szabadkézi rajz.
Montázsok és kollázsok
készítése a fotó
felhasználásával. Projekt:
Montázsok, kollázsok.
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A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók legyenek képesek:
egyszerű beállításokról szabadkézi rajzot
készíteni a megfelelő anyagok, eszközök
alkalmazásával.
Kiegészítő szinten a tanulók legyenek
képesek: a szakmacsoportra jellemző sík és
térszemléleti alapokat elsajátítani.
Alapszinten a tanulók legyenek képesek:
színeket, formákat kiválasztani, átalakítani
és összerendezni egy megadott témában.
Kiegészítő szinten a tanulók legyenek
képesek: színeket, formákat kiválasztani,
átalakítani, összerendezni és ezzel
gondolatokat, érzelmeket, hangulatokat
kifejezni egy megadott témában.
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Nemezelés, fonatolás (18 óra)
9. évfolyam: 0,5 óra/hét
Témakörök
A manuális készségek
és képességek fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék,
a pontosság, a precizitás
és az ízlés fejlesztése.
A munkamozdulatok
összerendezettségének
kialakítása.
Az együttműködési
készség
és a problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása,
a személyiség fejlesztése,
a tehetség
kibontakoztatása.

Tartalmak
Nemezelés,
fonatolás.

Tanulói
tevékenységformák
Nemezelt tárgyak,
fonatok készítése.

95

A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók legyenek képesek:
alkalmazni a munkavégzéssel kapcsolatos
elemi munkavégzési szokásokat (testtartás,
rend, pontosság), kiválasztani a megfelelő
anyagokat és eszközöket, szakszerűen és
balesetmentesen használni az alapvető
szerszámokat, eszközöket, irányítással
egyszerű termékeket, apró árukat helyes
sorrendben, gazdaságosan, a minőségi
előírások szerint elkészíteni.
Kiegészítő szinten a tanulók legyenek
képesek: önállóan egyszerű termékeket,
apróárukat helyes sorrendben,
gazdaságosan, a minőségi előírások szerint
elkészíteni.
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10. évfolyam
Elméleti órák

Témakörök
A megismerő,
megfigyelő képességek
fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
logikájának kialakítása.
Az ismeretszerző,
értékelő gondolkodás
fejlesztése.
Az önálló ismeretszerzés
képességének és az
ismeretek alkalmazási
képességének kialakítása.
A szóbeli és írásos
szakmai kommunikációs
képességek fejlesztése.
A szakkifejezések
szakszerű használatának kialakítása.

Öltözékek nyersanyagai (36 óra)
: 1 óra/hét,
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Természetes és
Vizsgálatok
vegyi
megfigyeléssel,
szálasanyagok:
érzékeléssel, lupéval,
− Anyagvizsgálatok
mikroszkóppal, égetéssel.
− A szálasanyagok
Kiválasztás a vizsgálati
fajtái
eredmények alapján.
− A szálasanyagok
Rendszerezés a
csoportosítása.
tapasztalatok alapján.
A természetes és vegyi
szálasanyagok fajtáinak
felelevenítése, eredetük,
viselési és feldolgozási
tulajdonságaik
rendszerezése.
Ajánlott projekt:
− Öltözékek
nyersanyagai.
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− meghatározni az
alapanyagok
legfontosabb
tulajdonságait
szubjektív
módszerekkel és
egyszerű eszközök
segítségével.
− Ismertetni,
rendszerezni, és
megkülönböztetni a
könnyűiparban
felhasznált
nyersanyagokat
eredetük, viselési
tulajdonságaik,
feldolgozhatóságuk
és
felhasználhatóságuk
alapján.
− Kiegészítő szinten a
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Az önálló ismeretszerzés
képességének és az
ismeretek alkalmazási
képességének kialakítása.
A szóbeli és írásos
szakmai kommunikációs
képességek fejlesztése.
A szakkifejezések
szakszerű használatának
kialakítása.

Bőrök és műbőrök.

Fajtái, eredetük, viselési
és feldolgozási
tulajdonságaik
rendszerezése.

Az önálló ismeretszerzés
képességének és az
ismeretek alkalmazási
képességének kialakítása.
A szóbeli és írásos
szakmai kommunikációs
képességek fejlesztése.
A szakkifejezések
szakszerű használatának
kialakítása.

Szőrmék.

Származásuk, viselési és
feldolgozási
tulajdonságaik
rendszerezése.
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tanulók legyenek
képesek értelmezni a
vizsgálatok
tapasztalatait, és az
eredményeket
kiértékelni.
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− ismertetni a
könnyűiparban
felhasznált
nyersanyagokat
eredetük, viselési
tulajdonságaik,
feldolgozhatóságuk
és
felhasználhatóságuk
alapján.
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− ismertetni a
könnyűiparban
felhasznált
nyersanyagokat
eredetük, viselési
tulajdonságaik,
feldolgozhatóságuk
és
felhasználhatóságuk
alapján.
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Témakörök
A megismerő, a befogadó képesség
fejlesztése, a műalkotások, kompozíciók
elemzése. Az ismeretszerzési képességek
fejlesztése, a párhuzamok keresése a
történelmi korok, a művészeti alkotások és a
viseletek között.
A megismerő, a befogadó képesség
fejlesztése, a műalkotások, kompozíciók
elemzése. Az ismeretszerzési képességek
fejlesztése, a párhuzamok keresése a
történelmi korok, a művészeti alkotások és a
viseletek között.

A megismerő, a befogadó képesség
fejlesztése, a műalkotások, kompozíciók
elemzése. Az ismeretszerzési képességek
fejlesztése, a párhuzamok keresése a
történelmi korok, a művészeti alkotások és a
viseletek között.

Öltözködéskultúra (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Ókori viseletek.
Egyiptomi, görög és római
öltözetek összehasonlítása.
Egyszerű lepelruhák készítése, a
redőzés technikájának és
öltözetformáló szerepének
elsajátítása. Ajánlott projekt: −
Öltözködéskultúra − Egyiptom
ppt. − Görög ppt. − Római ppt.
Középkori viseletek.
A bizánci, a román kor és a
gótika öltözeteinek
fejlődéstörténeti
összehasonlítása. A női és férfi
viselet különválásának
elemzése. Szabással kialakított
ruhaformák jellemzése,
egyszerű rajzi ábrázolása.
Ajánlott projekt: −
Öltözködéskultúra − Bizánc
ppt. − Román ppt. − Gótika ppt.
Az újkor öltözetei.
A reneszánsz, a barokk és a
rokokó viseletek formai
változásának összehasonlítása.
A korra jellemző női vagy
férfiviselet ábrázolása rajzban.
Kollázs készítése a korszakra
jellemző alapanyagok
felhasználásával.
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók legyenek képesek −
felismerni a különböző korok legalapvetőbb,
jellegzetes viseleteit, felismerni a divat
jelentőségét és szerepét a kulturált öltözködés
kialakításában.

Alapszinten a tanulók legyenek képesek −
felismerni a különböző korok legalapvetőbb,
jellegzetes viseleteit, felismerni a divat
jelentőségét és szerepét a kulturált öltözködés
kialakításában.

Alapszinten a tanulók legyenek képesek −
felismerni a különböző korok legalapvetőbb,
jellegzetes viseleteit, felismerni a divat
jelentőségét és szerepét a kulturált öltözködés
kialakításában.
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A megismerő, a befogadó képesség
fejlesztése, a műalkotások, kompozíciók
elemzése. Az ismeretszerzési képességek
fejlesztése, a párhuzamok keresése a
történelmi korok, a művészeti alkotások és a
viseletek között.

A XIX. század
divatirányzatai.

A megismerő, a befogadó képesség
fejlesztése, a műalkotások, kompozíciók
elemzése. Az ismeretszerzési képességek
fejlesztése, a párhuzamok keresése a
történelmi korok, a művészeti alkotások és a
viseletek között.

A XX. század divatja.

A megismerő, a befogadó képesség
fejlesztése, a műalkotások, kompozíciók
elemzése. Az ismeretszerzési képességek
fejlesztése, a párhuzamok keresése a

Magyar viseletek.

Műalkotásokról képek gyűjtése
a viselet jellemzőinek
figyelembevételével. Ajánlott
projekt: − Öltözködéskultúra −
Reneszánsz ppt. − Barokk ppt.
A klasszicizmus, az empire, a
romantika, a historizmus és a
szecesszió jellegzetes
ruhadarabjainak
összehasonlítása. Divatlapokból
képek gyűjtése szoknyák,
nadrágok formáiról, és
összehasonlításuk a XIX.
század stílusjegyeivel. Ajánlott
projekt: − Öltözködéskultúra −
XIX. század ppt.
Divatlapokból, könyvekből, régi
újságokból vagy divattörténeti
korokból képek gyűjtése a
jellegzetes sziluettekről.
Tetszőlegesen választott tervező
munkásságának bemutatása,
dokumentálása. Képek gyűjtése
és rendszerezése az öltözet
egyes elemeiről, díszítéseiről.
Ajánlott projekt: −
Öltözködéskultúra − XX.
század ppt.
Képek, rajzok gyűjtése a
jellegzetes magyar viseletről és
átalakulásáról a honfoglalástól a
XVIII. század végéig. Egy
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Alapszinten a tanulók legyenek képesek −
felismerni a különböző korok legalapvetőbb,
jellegzetes viseleteit, felismerni a divat
jelentőségét és szerepét a kulturált öltözködés
kialakításában.

Alapszinten a tanulók legyenek képesek −
felismerni a különböző korok legalapvetőbb,
jellegzetes viseleteit, felismerni a divat
jelentőségét és szerepét a kulturált öltözködés
kialakításában.

Alapszinten a tanulók legyenek képesek −
felismerni a magyar viselet
fejlődéstörténetének legalapvetőbb, jellegzetes
öltözetelemeit.
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történelmi korok, a művészeti alkotások és a
viseletek között

Témakörök
A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az arányérzék, a szemmérték, esztétikai
érzék és ízlés fejlesztése.
A munkamozdulatok
pontosságának, összerendezettségének
fejlesztése.
A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az arányérzék, a
szemmérték fejlesztése.

történeti korszak öltözetének,
díszítőelemeinek stilizált
ábrázolása a jellegzetes színek
használatával. Ajánlott projekt:
− Öltözködéskultúra − Magyar
viseletek ppt.

Aránytanulmányok az emberi testről (18 óra)
10. évfolyam: 0,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Az emberi test
A testfelosztás egysége
sematikus
alapján női arányfigura
figurája.
szerkesztése a nevezetes
szintvonalak bejelölésével.
Ajánlott projekt: −
Aránytanulmányok
az emberi testről
A fej, a kéz és a láb
szerkesztése,
ábrázolása.

Az arc elöl- és
oldalnézeti szerkesztése
vízszintes osztásokkal,
különböző kéz- és
lábtartások ábrázolása.
Egyszerű fotók,
művészeti portrék alapján
vázlatrajzok készítése.
Ajánlott projekt: −
Aránytanulmányok az
emberi testről
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók legyenek képesek
− meghatározni a normál emberi test
arányait az egyes testrészek szakszerű
megnevezésével, és
elkészíteni a felnőtt
emberi test arányos
vázlatrajzát.
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− meghatározni a
normál emberi test
arányait az egyes
testrészek szakszerű
megnevezésével, és
elkészíteni a fej, a
kéz és a láb
vázlatrajzát.
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A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az arányérzék, a
szemmérték fejlesztése.
Az ismeretszerző,
befogadó és megfigyelő
képességek fejlesztése.
A vizuális emlékezet és
alkotó fantázia
fejlesztése.

A mozdulat
kialakítása,
kontraposztos
vázlatok
készítése.

A test
szimmetriatengelyének
elhajlása egyszerű
vonalakkal felvázolva a
mozdulat statikájának
elemzésével.
Az ellentétes irányú
mozgásokból összetevődő
egyensúlyi helyzetek
reprodukálása.
Az arányfigura kivágott
testrészeivel a mozdulatok
modellezése. Ajánlott
projekt: −
Aránytanulmányok az
emberi testről

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− meghatározni a
normál emberi test
arányait az egyes
testrészek szakszerű
megnevezésével, és
elkészíteni a felnőtt
emberi test arányos
vázlatrajzát
kontraposzt állásban.

A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az arányérzék, a
szemmérték fejlesztése.
Az ismeretszerző,
befogadó és megfigyelő
képességek fejlesztése.
Önálló esztétikai
ítélőképesség,
önkifejezési készségek
megvalósításának
fejlesztése.

Testalkattípusok a
törzs
és a láb arányai
szerint.

A hosszú és rövid törzsű
alkat arányainak kialakítása
egyszerű „pálcika” figurán.
Különböző alkati
sajátosságok megfigyelése,
jellemzése és vonalas
ábrázolása. Ragasztással az
arányfigura kivágott
testrészeinek elmozdítása az
alkatoknak megfelelően.
Ajánlott projekt: −
Aránytanulmányok
az emberi testről

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− meghatározni a
különböző
testalkattípusok
jellemzőit, és
ábrázolni a törzs
arányai szerint.
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Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
személyiség fejlesztése, a
tehetség
kibontakoztatása.

Varrat-és varrástípusok (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
A leggyakrabban
Mintavarratok és
alkalmazott varratvarrások készítése.
és
Ajánlott projekt:
varrástípusok, a
− Varrat- és
nedves
varrástípusok
hőmegmunkálás.
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók legyenek képesek −
beállítani, szabályozni, tisztítani, szakszerűen
és balesetmentesen használni az alapvető
szerszámokat,
eszközöket, gépeket,
berendezéseket.
− A leggyakrabban
alkalmazott varrat- és
varrástípusokat a
mintakendőn
gazdaságosan, helyes
sorrendben, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek hibájukat
felismerni és
kiküszöbölni.
− Pontos, szakszerű és
kitartó munkát
végezni.
− Használni a
könnyűiparban
használatos
szakkifejezéseket.
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Gyakorlati órák

Témakörök
A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az ismeretszerző és
befogadó képesség
fejlesztése.
A vizuális nyelv tudatos
alkalmazása.
Az esztétikum, az ízlés
fejlesztése

A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az ismeretszerző és
befogadó képesség
fejlesztése.
Az ízlés, önálló esztétikai
ítélőképesség,
önkifejezési készségek
megvalósításának
fejlesztése.

Színek keverése (18 óra)
10. évfolyam: 0,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Színkeverés.
A főszínek kiválasztása,
a második és a harmadik
rend színeinek előállítása
a színkeverés szabályai,
törvényszerűségei
alapján.
Színátmenetek készítése.
A főszínek átmeneteivel
mellékszínek kikeverése.
Ajánlott projekt:
− Szinek keverése
Színkör, a színek
telítettsége.

12 színből álló színkör
szerkesztése a főszínek, a
második és a harmadik
rend színeinek
bejelölésével, és
megfestésével. A színóra
minden egyes színének, a
feketével három
fokozatban, fehérrel négy
fokozatban történő
keverése.
Ajánlott projekt:
− Színek keverése
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− a színeket keverni,
alkalmazni a
színkeverés elvét, a
színek tulajdonságait,
és kiválasztani a
színkeveréshez
szükséges
eszközöket.
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− színkört készíteni, a
színeket keverni és
kiválasztani a
színkeveréshez
szükséges
eszközöket.
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Témakörök
A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az ismeretszerző és
befogadó képesség
fejlesztése.
A kreativitás fejlesztése.
A szín-, forma-, és
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék, ízlés, a
munkamozdulatok
pontosságának,
összerendezettségének
fejlesztése.

Témakörök
A kézügyesség, a szín- és
arányérzék, az ízlés, az
esztétikai érzék
fejlesztése.

Tartalmak
Színszerkezetek.

Tanulói
tevékenységformák
A nevezetes
színszerkezetek alapján
harmonikus és
kontraszthatású
színkompozíciók
készítése.
A négy évszak
hangulatának,
alapszínének kiválasztása
alapján színkompozíciók
kialakítása színes papírok
felragasztásával
Öltözetvariációk
készítése tetszőleges
színcsoportosításokkal,
színszerkezetekkel.
Ajánlott projekt:
− Szinek keverése

Az alapruhatár és kiegészítői (18 óra)
10. évfolyam: 0,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Modell- és
Egyszerű ruhadarabokról
gyártmányrajzok.
elöl- és hátulnézeti síkba
kiterített rajzok készítése
a próbababa segítségével.
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− alkalmazni a
színkeverés elvét, a
színek tulajdonságait,
különböző
színkontrasztokat és
színharmóniákat
összeállítani.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek formához
rendelten alkalmazni
és bemutatni a színek
egymásra gyakorolt
hatását, a
színkombinációk
hatásait, a
színarányok szerepét
adott felületen.

Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− kiválasztani az
alapvető öltözékek
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Az ismeretszerző,
befogadó, elemző
képesség fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
felismerése.
A rajzos szakmai
kommunikáció
fejlesztése.
Az igényesség, a
szakszerűség kialakítása.

A kézügyesség, a szín- és
arányérzék, az ízlés, az
esztétikai érzék
fejlesztése.
Az ismeretszerző,
befogadó, elemző
képesség fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
felismerése.

Sziluettek.

Divatlapból kiválasztott
ruhadarab modell- és
gyártmányrajzának
elkészítése.
Ajánlott projekt:
− Az alapruhatár és
kiegészítői

elemeit,
meghatározni a
jellemző
divatvonalakat,
valamint a modellek
technológiai
szempontból fontos
részleteit különböző
technikákkal
divatlapok, fotók,
filmek, modellrajzok
tanulmányozása
alapján. Megrajzolni
az alapruhaformákat
és azok
részletmegoldásainak
variációit.
− Ismertetni az
anyagtársítások
szakmai és esztétikai
szempontjait.

Divatlapokból,
képzőművészeti
könyvekből, régi
újságokból vagy
divattörténeti korokból
képek gyűjtése a
jellegzetes sziluettekről.
Kompozíciók készítése
az arányfigura és az
egyes sziluettek

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− a testalkattípusok
öltöztetésénél
szakszerűen
alkalmazni az
öltözéktípusokat,
ruhasziluetteket, és
különböző
technikákkal vázlatait
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A rajzos szakmai
kommunikáció
fejlesztése.
A tehetség
kibontakoztatása.
Az igényesség, a
szakszerűség kialakítása.

A kézügyesség, a szín- és
arányérzék, az ízlés, az
esztétikai érzék
fejlesztése.
Az ismeretszerző,
befogadó, elemző
képesség fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
felismerése.
A problémamegoldó
képesség fejlesztése.
A szakmai érzék
fejlesztése a különböző
alapanyagok, ruhaformák
és mintázatok stílusos
társítására.
A rajzos szakmai
kommunikáció

Az alapruhatár.

betűjelével.
Vonalas ábrázolással
öltözéktervek készítése a
különböző sziluettek
felhasználásával.
Ajánlott projekt:
− Az alapruhatár és
kiegészítői

elkészíteni.
− Meghatározni a
jellemző
divatvonalakat,
valamint a modellek
technológiai
szempontból fontos
részleteit divatlapok,
fotók, filmek,
modellrajzok
tanulmányozása
alapján.

Rajzok, képek gyűjtése
és rendszerezése az
alapruhatár elemeiről,
részleteiről.
Az adott testalkatnak
legmegfelelőbb modellek
kiválasztásával
harmonikus
öltözékvariációk
összeállítása.
Háromrészes
öltözékvariáció
tervezése.
Ajánlott projekt:
− Az alapruhatár és
kiegészítői

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− különböző
technikákkal
különböző stílusú és
típusú öltözetek
vázlatait elkészíteni,
− ismertetni az
anyagtársítások
szakmai és esztétikai
szempontjait, illetve
anyagtársítási
mintákat
összeállítani.
− Ismertetni a
különféle célú
öltözetek
összeállításának
szempontjait,
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fejlesztése.
A tehetség
kibontakoztatása.

A kézügyesség, a szín- és
arányérzék, az ízlés, az
esztétikai érzék
fejlesztése. A szakmai
érzék fejlesztése a
különböző alapanyagok,
ruhaformák és
mintázatok stílusos
társítására.
Az ismeretszerző,
befogadó, elemző
képesség fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
felismerése.
A problémamegoldó
képesség fejlesztése. A rajzos
kommunikáció

kiválasztani az
alapvető öltözékek
elemeit,
meghatározni a
jellemző
divatvonalakat és a
modellek
technológiai
szempontból fontos
részleteit divatlapok,
fotók, filmek,
modellrajzok
tanulmányozása után.
Kiegészítők.

Képek gyűjtése, rajzok
készítése különböző
öltözékkiegészítőkről, és
párosításuk az
öltözetvariációkkal.
Viselettörténeti képek
gyűjtése, a régi fejfedők,
cipők átalakítása
napjaink divatjának
megfelelően átalakítva,
beillesztésük az
alapruhatárba.
Ajánlott projekt:
− Az alapruhatár és
kiegészítői
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Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− különböző
technikákkal
különböző stílusú és
típusú ruha-, cipő- és
öltözékkiegészítő
modellek, öltözetek
vázlatait elkészíteni.
− Ismertetni az
anyagtársítások
szakmai és esztétikai
szempontjait,
anyagtársítási
mintákat
összeállítani, és
− ismertetni a különféle
célú öltözetek
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fejlesztése.
A tehetség
kibontakoztatása.

A kézügyesség, a szín- és
arányérzék, az ízlés, az
esztétikai érzék
fejlesztése.
Az ismeretszerző,
befogadó, elemző
képesség fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
felismerése.
A problémamegoldó
képesség fejlesztése.
A rajzos szakmai
kommunikáció
fejlesztése.
A tehetség
kibontakoztatása.
Az igényesség, a
szakszerűség kialakítása.

összeállításának
szempontjait.
− Kiválasztani a
legmegfelelőbb
kiegészítőket egy
adott öltözethez
figyelembe véve azok
pozitív és negatív
öltözetformáló
szerepét.
Divatrajz-olvasás,
divatrajz
gyakorlatok.

Divatfotók alapján
modellrajzok,
divatgrafikák készítése.
Arányjavító vízszintes
osztásokkal kialakított
egy-, két- és háromrészes
ruha tervezése.
Ajánlott projekt:
− Az alapruhatár és
kiegészítői

108

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− különböző
technikákkal
különböző stílusú és
típusú ruha-, cipő- és
öltözékkiegészítő
modellek, öltözetek
vázlatait elkészíteni.
− Meghatározni a
jellemző
divatvonalakat
divatlapok, fotók,
filmek, modellrajzok
tanulmányozása
alapján, és a
modellek
technológiai
szempontból fontos
részleteit.
− Kiegészítő szinten a
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tanulók legyenek
képesek igényesen
alkalmazni a
különböző
színkontraszthatásokat
az öltözetek
összeállításánál, és
modelleket tervezni
az aktuális
divattrendekhez
igazodva.

Témakörök
A megfigyelő és
ismeretszerző képesség
fejlesztése.
A pontosság, a precizitás,
az igényesség fejlesztése.
A térlátás fejlesztése.
Az ábraolvasási képesség
fejlesztése.
A műszaki műveltség
kialakítása.
A képzelet, az emlékezés
és a logikai készség
fejlesztése.

A műszaki ábrázolás alapjai (18 óra)
10. évfolyam: 0,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Rajzi alapismeretek:
Az országos és a
− a műszaki
nemzetközi szabványok
ábrázolás
megismerése.
szabványai,
Diagramok,
− rajzfajták.
nomogramok,
A műszaki rajz alaki
funkcionális vázlatok,
követelményei:
alkatrészrajzok,
− rajzeszközök,
munkadarabrajzok,
− a rajzlapok
készítése, értelmezése.
méretei,
Vonalzók, körző,
− a műszaki rajzok
betűsablonok
vonalai.
használatának
Szabványírás.
elsajátítása,
Méretmegadás a
begyakorlása.
műszaki
A vonalfajták
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− rendeltetésszerűen
használni a szükséges
rajzeszközöket,
kiválasztani a helyes
méretarányokat és
szabványos
méreteket,
vonalvastagságokat.
− Elvégezni a sík- és
térmértani
alapszerkesztéseket.
− Értelmezni a rajzos
dokumentációkat.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A térlátás fejlesztése.
Az ábraolvasási képesség
fejlesztése

rajzokon.

alkalmazásának
begyakorlása.
Az álló és a 75°-os
dőlésszögű
szabványbetűk
elsajátítása.
Méretek elhelyezése,
méretháló kialakítása a
szabványnak
megfelelően.
Ajánlott projekt:
− A műszaki ábrázolás
alapjai

Vetületi ábrázolás:
− vetítési módok,
− térnegyedek
értelmezése,
− képsíkok.

A merőleges, ferde és
középpontos vetítés
értelmezése.
Az európai és amerikai
módszer értelmezése és
alkalmazása.
Ajánlott projekt:
− A műszaki ábrázolás
alapjai

110

Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek képesek
− vetületi és
axonometrikus
ábrákat készíteni.
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Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése.
A motorikai képességek
fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.

Bevezetés a varrás világába (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
A varrógép
A varrógép szakszerű és
szakszerű és
balesetmentes kezelése,
balesetmentes
karbantartása. Egyszerű
kezelése,
varrási műveletek.
karbantartása.
Egyszerű
varrási műveletek.
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− alkalmazni a
munkavégzéssel
kapcsolatos elemi
munkavégzési
szokásokat (testtartás,
rend, pontosság).
− Beállítani,
szabályozni,
tisztítani, szakszerűen
és balesetmentesen
használni az alapvető
szerszámokat,
eszközöket, gépeket,
berendezéseket,
− Egyszerű alakzatokat
helyes sorrendben,
gazdaságosan, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek hibájukat
felismerni és
kiküszöbölni.
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Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
tehetség
kibontakoztatása.
Az együttműködési
készség és a
problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Saját és mások
munkájának,
teljesítményének
értékelése, a személyiség
fejlesztése.

Egyszerűbb darabok, apróáruk, ajándékok készítése (54 óra)
10. évfolyam: 1,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
Továbbhaladás feltétele
tevékenységformák
Egyszerűbb
Terítők, párnahuzatok,
Alapszinten a tanulók
darabok,
egyéb apróáruk,
legyenek képesek
apróáruk,
ajándéktermékek
− beállítani,szabályozni,
ajándékok
készítése különböző
tisztítani, szakszerűen
készítése.
technológiai és díszítési
és balesetmentesen
megoldásokkal.
használni az alapvető
Ajánlott projekt:
szerszámokat,
− Terítő készítése
eszközöket, gépeket,
− Párnahuzat készítése
berendezéseket.
− Ajándékok készítése
− Kiválasztani a
megfelelő anyagokat
és eszközöket a
különfélefeldolgozási
technikákhoz.− Egyszerű termékeket,
apróárukat, ajándéktermékeket
helyes sorrendben, gazdaságosan, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni,
díszíteni. − Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek hibájukat
felismerni és kiküszöbölni.
− Pontosn, szakszerű és
kitartó munkát végezni.
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Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
személyiség fejlesztése, a
tehetség
kibontakoztatása.

Varrat-és varrástípusok (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A leggyakrabban
Mintavarratok és
alkalmazott varratvarrások készítése.
és
Ajánlott projekt:
varrástípusok, a
− Varrat- és
nedves
varrástípusok
hőmegmunkálás.
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− beállítani,
szabályozni,
tisztítani, szakszerűen
és balesetmentesen
használni az alapvető
szerszámokat,
eszközöket, gépeket,
berendezéseket.
− A leggyakrabban
alkalmazott varrat- és
varrástípusokat a
mintakendőn
gazdaságosan, helyes
sorrendben, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni. − Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek képesek hibájukat
felismerni és
kiküszöbölni.
− Pontos, szakszerű és
kitartó munkát
végezni.
− Használni a
könnyűiparban
használatos
szakkifejezéseket.
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Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
személyiség fejlesztése, a
tehetség
kibontakoztatása.

Kisalkatrészek készítése (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Kisalkatrészek
A ruházati termékeken
készítése,
leggyakrabban
a ragasztás
alkalmazott
technológiája.
kisalkatrészek
elkészítése.
Ajánlott projekt:
− Kisalkatrészek
készítése
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− beállítani,
szabályozni,
tisztítani, szakszerűen
és balesetmentesen
használni az alapvető
szerszámokat,
eszközöket, gépeket,
berendezéseket.
− A leggyakrabban
alkalmazott
kisalkatrészeket
gazdaságosan, helyes
sorrendben, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek hibájukat
felismerni és
kiküszöbölni.
− Pontos, szakszerű és
kitartó munkát
végezni. − Használni a
könnyűiparban
használatosszakkifejezéseket.
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Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése
A motorikus képességek
fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
tehetség
kibontakoztatása.
Az együttműködési
készség és a
problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Saját és mások
munkájának,
teljesítményének
értékelése, a személyiség
fejlesztése.

Egyszerűbb darabok, apróáruk készítése bőrből (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Egyszerűbb
Tartók, tokok, táskák,
darabok,
egyéb apróáruk készítése
apróáruk készítése
bőrből.
Ajánlott projekt:
− Ajándékok készítése
bőrből
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− beállítani, szabályozni,
tisztítani, szakszerűen
és balesetmentesen használni az alapvető
szerszámokat, eszközöket, gépeket,
berendezéseket.
− Kiválasztani a
megfelelő anyagokat
és eszközöket a
különféle
feldolgozási
technikákhoz.
− Egyszerű termékeket,
apróárukat bőrből
helyes sorrendben,
gazdaságosan, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni,
díszíteni.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek hibájukat
felismerni és
kiküszöbölni.
− Pontos, szakszerű és
kitartó munkát végezni.
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A 10. évfolyam óraterve
„A” modulok – alap
„B” modulok – választható
Óraszámjavaslat a 10. évfolyamon:
„A” modul: 296 óra
„B” modul: 74 óra
Összóraszámjavaslat a 10. évfolyamon: 376 óra
Sorszám
10 10 01
10 10 02.
10 10 03
10 10 04.
10 10 05.
10 10 06.
10 10 07
10 10 08.
10 10 09
10 10 10.
10 10 11.

„A” modul neve

Óraszám

Öltözékek nyersanyagai
Öltözködéskultúra
Aránytanulmányok az emberi testrő
Színek keverése
Az alapruhatár és kiegészítői
A műszaki ábrázolás alapjai
Bevezetés a varrás világába
Egyszerűbb darabok, apróáruk, ajándékok készítése
Varrat-és varrástípusok
Kisalkatrészek készítése
„B” modul neve
Egyszerűbb darabok, apróáruk, ajándékok készítése
bőrből

36
36
18
18
18
18
36
54
36
36
36
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Évfolyamok

Gyakorlat

Elmélet

Tantárgy

Összóraszám

11.

12.

13.

az iskola helyi programja (szakmai idegen nyelv)
viselettörténet
osztályfőnöki
mozgáskultúra (testnevelés)
marketing és vállalkozási ismeretek
anyagismeret
textildekoráció
munka- és környezetvédelem
szerkesztés-modellezés
ruhaipari technológia
elmélet összesen:
számítógépes gyártáselőkészítés
szerkesztési és modellezési gyakorlat
ruhaipari minőségbiztosítás
elméletigényes gyakorlat összesen:
tűz-és munkavédelem
áruismereti gyakorlat
marketingkommunikáció és vállalkozási gyakorlat
szabás
ruhaipari gépismeret
ruhaipari szakmai gyakorlat
az iskola helyi programja
gyakorlat összesen:

36
18
36
36
0
36
36
36
72
108
414
0
108
18
126
0
0
0
36
36
486
72
630

36
0
36
36
36
0
36
0
72
72
324
36
108
18
162
0
36
36
36
0
486
90
684

32
0
32
32
32
0
0
0
64
128
320
64
64
16
144
32
32
32
32
0
416
112
656

elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári szakmai
gyakorlat összesen:
Összesen

756

846

1170

1170

Nyári szakmai gyakorlat:
jelenlegi törvényi óraszám:

90
1170

90
1170
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Heti óraszám
11.

12.

13.

104
18
104
104
68
36
72
36
208
308
1058
100
280
52
432
32
68
68
104
36
1388
274
1970

1
0,5
1
1
0
1
1
1
2
3
11,5
0
3
0,5
3,5
0
0
0
1
1
13,5
2
17,5

1
0
1
1
1
0
1
0
2
2
9
1
3
0,5
4,5
0
1
1
1
0
13,5
2,5
19

1
0
1
1
1
0
0
0
2
4
10
2
2
0,5
4,5
1
1
1
1
0
13
3,5
20,5

800

2582

21

23,5

25

1120
Elmélet
Gyakorlat
0
1120

3640
29,07%
70,93%
180
3460

32,5

32,5

35

32,5

32,5

35
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Szakképzési évfolyamok óraterve (11.-13.)
Elméleti órák

Témakörök

Témakörök
221/2.5/x1322-06 Viselettörténet
18 óra

Az iskola helyi programja (36 óra)
11. évfolyam
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Az iskola pedagógiai
programja határozza
meg.
Hozzárendelve a
ruhaipari technológia
tantárgyhoz.

A továbbhaladás feltételei

Viselettörténet (18 óra)
11. évfolyam: 0,5 óra/hét, elméleti óraszám: 18 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
Korok ruhái. Színek
20/Információk önálló
Szín-, stílus –és divattanácsot ad a
szerepe. Alap és
rendszerezése,
vendéghez és az alkalomhoz illő
kevert színek.
20/Csoportos
modellről.
Öltözködési trendek,
helyzetgyakorlat,
divatstílusok.
30/Információk feladattal
Jelmezkészítési
vezetett rendszerezése,
gyakorlatok.
30/Olvasott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
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Anyagismeret (36 óra)
11. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, anyagismeret szaktanterem
Témakörök

Tartalmak

221/2.4/x1322-06
Bőrök és szörmék
6 óra

Bőrgyártás, bőrfajták,
bőrfeldolgozás. A
nyersszőrmétől a
bundáig. Bőr és
szőrmeruházati
cikkek.

221/2.2/x1088-06 Bőrök és műbőrök
minőségei
9 óra

Bőrfajták jellemzői.
Műbőrök
jellegzetességei.
Ragasztók
rendszerezése.
Kellékek,
segédanyagok.

221/2.1/x1322-06 Kelmék
6 óra

A szövetek gyártása, a
kötéstan alapjai, alap
és levezetett kötések.
Színes szövetek.
Krepp szövetek.
Szövetek három vagy
több fonalrendszerrel.
Pikészövetek. Kötött
kelmék
(csoportosítása,
vetülék és
láncrendszerű kötött

Tanulói
tevékenységformák
40/Olvasott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel.
30/Anyagminták
azonosítása
30/Tárgyminták
azonosítása
20/Tesztfeladat megoldása
20/Szöveges előadás
egyéni felkészüléssel,
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
30/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
30/Tárgyminták
azonosítása,
30/Anyagminták
azonosítása,
40/Olvasott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel
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A továbbhaladás feltételei
Kiválasztja az anyagot és kelléket.

Anyagokat kiválaszt és minőséget
ellenőriz.

Kiválasztja az anyagot, kellékeket.
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221/2.4/x088-06
Minőségbiztosítási dokumentumok
9 óra
221/2.2/x1322-06
Textilkikészítés
6 óra

Témakörök
221/1.5/x1325-06
Konyhai textília-készítés műszaki
dokumentációja
27 óra

221/1.3/x.1325-06 Lakberendezési
ismeretek
9 óra

kelmék). Különleges
kelmék (nemezek és
nemszőtt kelmék,
varrvahulkolt kelmék,
áttört kelmék)
MSZ EN ISO 9001
szabvány. Minőségi
kézikönyv. Utasítások.
Feljegyzések,
bizonylatok.
Alapismeretek.
Előkezelés, színezés,
köztes és utókezelés,
appretálás,
rétegfelhordás és
kasírozás.

80/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel
20/Válaszadás írásban,
mondatszintű kérdésekre

Adminisztrálja a termelt mennyiséget és
minőséget.

40/Olvasott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel
30/Anyagminták
azonosítása
30/Tárgyminták
azonosítása

Kiválasztja az anyagot, kellékeket.

Textildekoráció (36 óra)
11. évfolyam: 1óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
Asztalterítők,
50/Gyártmányrajz
Önálló modell készítése, méretek
tányéralátétek,
értelmezése
megadásával.
edényfogó kesztyűk,
20/Gyártmányrajz
kötények, háztartási
készítése leírásból
törlők, konyhai
15/Gyártmányrajz
garnitúrák.
kiegészítése
15/Leírás készítése
Lakberendezési
15/Leírás készítése,
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket,
stílusok, befolyásoló
15/Gyártmányrajz
dokumentáció vagy mintadarab alapján.
tényezők. A
kiegészítése,
hétköznapok és az
20/Gyártmányrajz
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ünnepek textíliái.
Térelválasztás,
falikárpitok.

Témakörök
221/1.1/x1088-06 Munkavédelem
18 óra

221/1.4/x1088-06 Környezetvédelem
18 óra

készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,

Munka- és környezetvédelem (36 óra)
11. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
A munkavédelem
20/Szöveges előadás
Betartja a munkavégzésre vonatkozó
célja, területei.
egyéni felkészüléssel,
előírásokat.
Munkabaleset,
40/Olvasott szöveg
elsősegélynyújtás.
feladattal vezetett
Foglalkozási ártalmak
feldolgozása, 40/Hallott
a könnyűiparban.
szöveg feldolgozása
Munkáltató
jegyzeteléssel,
munkavédelmi
feladati. Munkavállaló
kötelmei és jogai.
Munkavégzés tárgyi
és személyi feltételei.
A munkavédelmi
képviselő szerepe.
A környezetvédelem
20/Szöveges előadás
Betartja a környezetvédelmi előírásokat.
alapelvei. A
egyéni felkészüléssel,
környezetet
20/Olvasott szöveg
veszélyeztető
feladattal vezetett
tényezők. A
feldolgozása, 30/Hallott
környezetvédelem
szöveg feladattal vezetett
eszközei. A
feldolgozása, 30/Hallott
könnyűipar
szöveg feldolgozása
környezetet
jegyzeteléssel,
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veszélyeztető
tényezői: vibráció, zaj,
hő. Hulladékkezelési
előírások. A por,
műanyag és szennyvíz
ártalmatlanítása.

Szerkesztés-modellezés (72 óra)
11. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 72 óra, szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
221/1.1/x1328-06 Szoknyaformák
Szoknyaszerkesztés
10/Önálló szakmai
Szoknyát készít
szerkesztése modellezése
különféle
munkavégzés felügyelet
28 óra
testalkatokra.
mellett,
Bővülő szoknya
20/Információk feladattal
(kör-, harang-,
vezetett rendszerezése,
hatrészes). Szoknyák
20/Modellrajz készítése,
egyéb
20/Szabásrajz kiegészítése,
szabásvonalakkal
30/Szabásrajz készítése
(csípővonal feletti,
leírásból,
magasított derekú,
csípőszoknya).
Hajtásos és rakott
szoknyák.
Nadrágszoknya.
Szoknyabélés
szerkesztése.
221/1.2/x1328-06 Női nadrág szerkesztése
Él és
10/Önálló szakmai
Nadrágot készít.
modellezése
bőséghajtásokkal
munkavégzés felügyelet
21 óra
készülő nadrág.
mellett,
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Témakörök

221/1.3/x1328-06 Női blúz szerkesztése
modellezése
23 óra

Témakörök
221/3.1/x1321-06 Vasalástechnológiai
ismeretek
14 óra

Tartalmak
Farmernadrág,
bermudanadrág,
shortnadrág.
Különféle szárú
(trapéz, bő, halász)
nadrágok.
Vállrészes női blúz,
fodorgalléros
alkalmi blúz.
Különböző
divatblúzok
szerkesztése,
modellezése
(aszimmetrikus,
denevér vagy japán,
kámzsa megoldások,
stb.).

Tanulói
tevékenységformák
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,
10/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,

A továbbhaladás feltételei

Blúzt készít

Ruhaipari technológia (108 óra) +(36 óra) szabadsáv
11. évfolyam: 4 óra/hét, elméleti óraszám: 144 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
A vasalás célja.
15/Leírás készítése,
Mintadarab készítés.
Textilanyagok
15/Gyártmányrajz
vasalhatósága,
kiegészítése,
formatartása. A
20/Gyártmányrajz
vasalástechnológiai
készítése leírásból,
tényezői. A vasalás
50/Gyártmányrajz
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Témakörök

221/3.2/x1321-06 Ragasztástechnológiai
ismeretek
13 óra

221/3.3/x1321-06 Varrástechnológiai
ismeretek
36 óra

221/3.4/x1321-06 Elejekészítések
15 óra

Tartalmak
technológia
folyamata. A vasalás
módjai, műveletei. A
vasalás minőségi
követelményei.
A ragasztás fogalma.
A ragasztás
paraméterei, tényezői.
A
ragasztástechnológia
folyamata. A
ragasztóanyagok és
ragasztóbevonatos
textíliák fajtái és
jellemzőik.
Technológiai
megoldások és
minőségi
követelmények.
Varrástechnológiai
alapfogalmak,
elnevezések. A
varrások alaki és
méretjellemzői. Az
öltések csoportosítása,
fajtái, a készítés
minőségi
követelményei.
Formázóvarrások,
szabásvonalak,

Tanulói
tevékenységformák
értelmezése,

A továbbhaladás feltételei

15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,

Mintadarab készítés.

15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,

Mintadarabok készítése.

15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz

Mintadarab készítés.
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Témakörök

Tartalmak
hajtások, bőségráncok,
szegők, piék. Végigés félignyitott
elejeszélek.

221/3.5/x1321-06 Lépéshasítékok és
hajtások
9 óra

Nyitott- és takart
lépéshasíték.
Szétvasalt és
egyoldalra vasalt
hajtások.

221/3.6/x1321-06 Húzózár bevarrás
módjai
15 óra

Varrásvonalba
helyezett húzózár.
Rejtett húzózár.
Szétnyitható húzózár
beállítása. Takart
húzózár bevarrása.

221/3.7/x1321-06 Övpánt készítése és
felvarrás módjai
6 óra

Egy és két részből
szabott övpántok
készítése és felvarrása.

221/3.12/x1321-06 Műszaki leírás
tartalma
18 óra

Gyártmányrajz,
modellszám, külalak
leírása, alapanyag és
kellékek

Tanulói
tevékenységformák
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
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Mintadarab készítés.

Mintadarab készítés.

Mintadarab készítése.

Műszaki leírás értelmezése.
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Témakörök

221/2.3/x1319-06 Műszaki
dokumentáció készítése 18 óra

Tartalmak
megnevezése,
összeállítandó
alkatrészek, varrások
alaki és
méretjellemzői,
mérettáblázatok,
fonalirány és toldási
lehetőségek,
készítésének
időpontja, a készítő
megnevezése.
Anyagok
csoportosítása
felhasználás szerint
(alap-, kellék-, segéd-,
üzem- és
fűtőanyagok).
Anyagbeszerzés és
anyagraktározás.
Bevizsgálás.
Anyagnormák.

Tanulói
tevékenységformák
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,

30/Leírás készítése.
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Információk önálló
rendszerezése,
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Műszakidokumentáció készítés.
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Elméletigényes gyakorlat
Szerkesztési gyakorlat (108 óra)
11. évfolyam: 3 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 108 óra, szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
221/1.2/x1319-06 Ruha alapszerkesztések
Alapszerkesztések
20/Önálló szakmai
Méretvételtől a szabásminta készítésig.
18 óra
értelmezése,
munkavégzés felügyelet
rajzolvasási
mellett,
gyakorlat (női
20/Információk feladattal
szoknya, nadrág,
vezetett rendszerezése,
ruha, blúz,
60/Szabásrajz készítése
férfinadrág, zakó,
leírásból,
ing)
221/1.3/x1319-06 Modellezés
A divatrajz
20/Önálló szakmai
Méretvételtől a szabásminta készítésig.
27 óra
értelmezése. A
munkavégzés felügyelet
modellezés
mellett,
módszerei.
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
30/Modellrajz készítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,
221/1.4/x1319-06 Kisalkatrészek
Zsebek, kézelők,
20/Önálló szakmai
Méretvételtől a szabásminta készítésig.
szerkesztése
gallérok, ruhaujjak
munkavégzés felügyelet
18 óra
modellezése és
mellett,
szerkesztése.
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
30/Modellrajz készítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,
221/1.1/x1321-06 Divatrajzok és
Divatlapok
10/Szabásrajz kiegészítése,
Szabásmintát készít, szab.
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Témakörök
szabásminták
6 óra

221/1.2/x1321-06 Műszakirajz-készítés
alapjai
6 óra

221/1.1/x1319-06 Testméretek a ruha
szerkesztéséhez
6 óra

221/1.3/x1321-06 Testalkatok jellemzői
6 óra

Tartalmak
tanulmányozása,
divatrajzok
jellemzői,
szabásminták
másolás,
technológiai
jelölések
értelmezése,
alkalmazása.
A szabás-szakrajz
készítésének
eszközei,
alkalmazott műszaki
ismeretek.
Szabásmintán
alkalmazott jelek.
Szabadkézi rajz
(díszítések,
szemmértékfejlesztő
gyakorlatok).
Méretvétel
szabályai. Testméret,
testalkat és a
szerkesztési rajz
összefüggései.
Méretkutatás és
testméretszabvány.
Méretkutatás és
testméretszabvány.
Testalkat és

Tanulói
tevékenységformák
10/Szabásrajz készítése
leírásból,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,

A továbbhaladás feltételei

10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése
leírásból,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,

Méretet vesz.

50/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett
50/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,

Méretvételtől a szabásminta készítésig.

10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése
leírásból,

Méretet vesz.
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Témakörök

221/1.4/x1321-06 Női szoknya
szabásmintái
6 óra

221/1.5/x1321-06 Női nadrág szabásmintái
6 óra

Tartalmak
testtartástípusok.
Középarányos nőiés férfialkat. A
csecsemő és
gyermek
testalkatcsoportok
jellemzői.
Méretvétel a
különböző
testalkatokon.
Testméretek
kapcsolata a
mérettáblázattal.
Testméreten felüli
bővítések (kényelmi, divat-, és
technológiai
megoldások
különböző
anyagtípusokra).
Egyenes vonalú
szoknya
alapszerkesztése.
Minta másolása,
méretre alakítása.

Egyenesvonalú
nadrág

Tanulói
tevékenységformák
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,

10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése
leírásból,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése
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Szabásmintát készít és szab.

Szabásmintát készít és szab.
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Témakörök

Tartalmak
alapszerkesztése.
Minta másolása,
méretre alakítása.

221/1.6/x1321-06 Női ruha és blúz
szabásmintái
9 óra

Női ruha és női blúz
minta kivétele,
méretre igazítása.

Tanulói
tevékenységformák
leírásból,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése
leírásból,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,

A továbbhaladás feltételei

Szabásmintát készít és szab.

Ruhaipari minőségbiztosítás (18 óra)
11. évfolyam: 0,5 óra/hét, elméletigényes gyakorlat óraszáma: 18 óra, szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
221/1.5/x1088-06
Magatartási
40/Csoportos
Biztonságosan használja az eszközöket.
Munka-,tűz-és környezetvédelem
szabályok a
helyzetgyakorlat
alkalmazása
munkahelyen. A
30/Műveletek gyakorlása
6 óra
biztonságos
30/Üzemelési hibák
munkavégzés
szimulálása és
feltételei.
megfigyelése.
Védőeszközök
ellenőrzése és
használata. Teendők
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221/2.1/x1088-06
Szálasanyagok és textíliák minőségi
követelményei
12 óra

vészhelyzetben.
Elsősegélynyújtás,
tűzoltó készülékek
használata,
vagyonvédelem,
munkahelyek rendje
és tisztasága.
Hulladéktárolás,
szelektív
hulladékgyűjtés.
Szálasanyagok
jellemzői. Fonalak és
cérnák.

30/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel.
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése
20/Szöveges előadás
egyéni felkészüléssel
20/Tesztfeladat
megoldása.

Anyagokat kiválaszt, minőséget ellenőriz.

Gyakorlati órák

Témakörök
221/1.5/x1319-06
Szabásminta kialakítása
12 óra

Szabás (36 óra)
11. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 36 óra, tanműhely
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
Alapminta
20/Szabásrajz készítése
Szabásmintát készít, szériáz.
kialakítása normáltól
leírásból.
eltérő testalkatokra.
30/Modellrajz készítés
Formázó varrások
10/Szériázás
áthelyezése.
20/Önálló szakmai
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221/2.4/x1319-06
Technológiai tervezés
9 óra

Gyártmányrajz,
modellszám, külalak
leírása, alapanyag és
kellékek
megnevezése,
összeállítandó
alkatrészek, varrások
alaki és
méretjellemzői,
mérettáblázatok,
fonalirány és toldási
lehetőségek.

munkavégzés felügyelet
mellett
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése.
40/Technológiai próbák
végzése
30/Technológiai minták
elemzése
30/Információk önálló
rendszerezése

Gépet, eszközt választ, beállít, ellenőriz.
Meghatároz varrásjellemzőket.

Ruhaipari gépismeret (36 óra)
11. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 36 óra, tanműhely
Témakörök
221/2.1/x1321-06 Szabászati eszközök
üzemeltetése
9 óra

Tartalmak
Anyagtárolás,
bevizsgálás, terítés
gépei. Szabás
szerszámai,
készülékei, gépei.
Modell vagy ábra
alapján az eszközök,
gépek, berendezések

Tanulói
tevékenységformák
20/Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
szerkezet elemzés,
30/Műszaki rajz elemzése
hibakeresés,
30/Géprendszer
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Gépek kezelése.
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Témakörök

221/2.2/x1321-06 Vasalás és ragasztás
eszközeinek üzemeltetése
9 óra

221/2.3/x1321-06 Vasalástechnológiai
eszközök üzemeltetése
18 óra

Tartalmak
fő részeinek
ismertetése,
működési elve,
állítási lehetősége,
alkalmazási területe,
biztonságtechnikai
berendezései,
karbantartása.
Vasalók, vasaló
berendezések,
gőzölő bábuk.
Ragasztó
berendezések,
ragasztóprések.
Modell vagy ábra
alapján az eszközök,
gépek, berendezések
fő részeinek
megismerése,
működési elve,
állítási lehetősége,
alkalmazási területe,
biztonságtechnikai
berendezései,
karbantartása.
Hurok- és láncöltés
öltésképzési
folyamata,
öltésképző eszközök.
Alap- és módosított

Tanulói
tevékenységformák
megfigyelése adott
szempontok alapján,

A továbbhaladás feltételei

20/Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
szerkezet elemzés,
30/Műszaki rajz elemzése
hibakeresés,
30/Géprendszer
megfigyelése adott
szempontok alapján,

Gépek ismerete.

20/Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
szerkezet elemzés,

Gépek kezelése.
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Témakörök

Tartalmak
öltésű varrógépek.
Varrógépekre
szerelhető
készülékek. Modell
vagy ábra alapján az
eszközök, gépek,
berende-zések fő
részeinek
megismerése,
működési elve,
állítási lehetősége,
alkalmazási területe,
biztonságtechnikai
berendezései,
karbantartása.

Tanulói
tevékenységformák
30/Műszaki rajz elemzése
hibakeresés,
30/Géprendszer
megfigyelése adott
szempontok alapján,

134

A továbbhaladás feltételei

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Ruhaipari szakmai gyakorlat (486 óra)
11. évfolyam: 13,5 óra/hét, gyakorlati óraszám: 486 óra, tanműhely
Témakörök
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
221/4.1/x1321-06 Vasalás műveletei
Előkészítő vasalási
10/Olvasott szöveg önálló
Alkatrészt készít.
36 óra
műveletek (beavató,
feldolgozása,
simító, formázó).
10/Gyártmányrajz
Gyártásközi vasalási
értelmezése,
műveletek (varrások
40/Önálló szakmai
szétvasalása,
munkavégzés felügyelet
élvasalás, szárazoló
mellett,
vasalás, hajtások
40/Műveletek gyakorlása,
vasalása,
formázóvarrás
vasalása).
Befejező vasalási
műveletek
(készrevasalás,
fénytelenítő vasalás).
221/4.2/x1321-06 Ragasztás műveletei
Hőragasztás:
10/Olvasott szöveg önálló
Mintadarabot készít.
18 óra
ragasztóporral, feldolgozása,
fóliával, -ráccsal, 10/Gyártmányrajz
fátyollal.
értelmezése,
Ragasztóbevonatos
40/Önálló szakmai
közbélés használata.
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
221/4.3/x1321-06 Kézi öltések készítése
Ideiglenes öltések.
10/Olvasott szöveg önálló
Mintadarabot készít.
36 óra
Végleges öltések.
feldolgozása,
Díszítő öltések.
10/Gyártmányrajz
Gomblyukak. Gomb
értelmezése,
és
40/Önálló szakmai

135

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
kapocsfelvarrások.

221/4.4/x1321-06 Egyszerű varrástípusok
készítése
36 óra

221/4.5/x1321-06 Kisalkatrészek készítése
95 óra

221/4.6/x1321-06 Termékgyártás műszaki
dokumentáció alapján 72 óra

221/3.1/x1323-06 Alsóruházat készítése

Összevarrás,
széttűzés, félfranciaés franciavarrás,
laposvarrás,
széltűzés,
szegővarrások
(behajtással, pánttal
és gépi varrattal),
sarokvarrás,
formázóvarrás.
Akasztó, övtartó,
gombolópántok,
gomblyukak, övek.
Zsebfedők, kézelők.
Ujja készítések.
Gallérok. Zsebek.
Húzózár- és tépőzár
bevarrások.
Rajzos ábrák és
leírások értelmezése.
Kiszabott
alkatrészek
összeállítása
dokumentáció
és/vagy mintadarab
alapján.
Női alsó, férfi

Tanulói
tevékenységformák
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz
értelmezése,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz
értelmezése,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz
értelmezése,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Önálló szakmai
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Varrásminták elkészítése

Kisalkatrészek készítése.

Kiszabott alkatrészek összeállítása.

Alsóruházati cikket készít.
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Témakörök
34 óra

221/3.2/x1323-06 Hálóruházat készítése
28 óra

221/3.3/x1323-06 Gyermek felsőruházat
készítése
12 óra

Tartalmak
alsónadrág,
kombiné, melltartó,
atléta, fürdőruhák és
sportöltözetek.
Szabászati eljárások,
alkatrészek jelölése.
Kisalkatrészek
készítése,
kivitelezése.
Technológiai
műveletek
elkészítése a
műszaki leírás
alapján.
Pizsamák, hálóingek,
köntösök. Szabászati
eljárások,
alkatrészek jelölése.
Kisalkatrészek
készítése,
kivitelezése.
Technológiai
műveletek
elkészítése a
műszaki leírás
alapján.
Blúzok, ingek,
szabadidőruhák.
Szabászati eljárások,
alkatrészek jelölése.

Tanulói
tevékenységformák
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,

A továbbhaladás feltételei

10/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,

Hálóruházati cikket készít.

10/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal

Felsőruházati cikket készít.
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Témakörök

221/3.4/x1323-06 Női felsőruházat
készítése
46 óra

221/3.5/x1323-06 Férfi felsőruházat
készítése
36 óra

Tartalmak
Kisalkatrészek
készítése,
kivitelezése.
Technológiai
műveletek
elkészítése a
műszaki leírás
alapján.
Blúzok, szoknyák,
szabadidőruhák
kötött hurkolt
kelméből.
Szabászati eljárások,
alkatrészek jelölése.
Kisalkatrészek
készítése,
kivitelezése.
Technológiai
műveletek
elkészítése a
műszaki leírás
alapján.
Ingek, nadrágok,
szabadidőruhák
kötött hurkolt
anyagból.
Szabászati eljárások,
alkatrészek jelölése.
Kisalkatrészek
készítése,

Tanulói
tevékenységformák
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,

A továbbhaladás feltételei

10/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,

Terméket készít.

10/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése

Felsőruházati cikket készít.
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Témakörök

221/4.1/x1323-06
Fehérnemű javítás
25 óra
221/1.5/x1319-06
Szabásminta kialakítása
12 óra

Tartalmak
kivitelezése.
Technológiai
műveletek
elkészítése a
műszaki leírás
alapján.
Igazítás, javítás
értelmezése, hiba
felismerése és
javítási lehetősége.
Alapminta
átalakítása, a
normáltól eltérő
testalkatokra.
Formázóvarrások
áthelyezése.

Tanulói
tevékenységformák
leírásból,

50/Műveletek gyakorlása.
50/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett.
20/Szabásrajz készítése
leírásból
30/Modellrajz készítés
10/Szériázás
20/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése

A továbbhaladás feltételei

Javító szolgáltatást végez.

Szabásmintát készít minta alapján.

Az iskola helyi programja (72 óra)
11.évfolyam: 2 óra/hét
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

Az iskola pedagógiai
programja határozza
meg.
A 11. évfolyam után 90 óra nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a tanulóknak.
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Elméleti órák

Témakörök

Témakörök

Témakörök

Témakörök
221/1.3/x1322-06
Marketing szerepe
16 óra

Az iskola helyi programja (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja határozza
meg.

Osztályfőnöki óra (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja
határozza meg.
Mozgáskultúra (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, tornaterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja határozza
meg.

Marketing és vállalkozási ismeret (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Marketing szerepe az üzleti életben. A
20/Kis csoportos szakmai
marketing fogalmi változásai (története,
munkavégzés irányítással,
fejlődése). A marketing mint szemléletmód
20/Információk rendszerezése
és tevékenység. Célkitűzések, vállalati
mozaikfeladattal,
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A továbbhaladás feltétele
Marketing munkát végez.
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Témakörök

Tartalmak
filozófia, stratégia. Marketing eszközök. A
marketing fő pillérei: 4 P

221/1.6/x1322-06
Értékesítés
10 óra

Az ár szerepe a gazdasági döntésekben.
Árpolitika, árstratégia, ártaktika. Árképzési
módszerek. Az értékesítési csatorna főbb
változatai

221/1.2/1322-06
Tárgyalástechnika
10 óra

A nyelvi megformálás fontossága. A
tárgyalás néhány fajtája, az üzleti tárgyalás
és az informális tárgyalás. A meggyőzés.
Gyakorlati megfontolások a tárgyalással
kapcsolatosan.

Témakörök
221/1.4/1325x-06
Ágyneműkészítés
műszaki
dokumentációja
16 óra

Tanulói tevékenységformák
20/Elemzések készítése
tapasztalatokról,
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
20/Leírás készítése
20/Kis csoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
20/Információk rendszerezése
mozaikfeladattal,
20/Elemzések készítése
tapasztalatokról,
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
20/Leírás készítése
30/Információk önálló
rendszerezése
30/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel.
20/Információk rendszerezése
mozaik feladattal
20/Csoportos helyzetgyakorlat

Textildekoráció (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám:36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Párnahuzat, paplanhuzat, ágynemű
50/Gyártmányrajz értelmezése
garnitúrák készítése
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból
15/Gyártmányrajz kiegészítése
15/Leírás készítése
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Marketing munkát végez.

Konzultál a vendéggel, felméri
igényeit.
Szín, stílus és divattanácsot ad a
vendéghez és az alkalomhoz illő
modellről.

A továbbhaladás feltétele
Dokumentáció alapján dolgozik.
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221/1.6/1325x-06
Szobai textíliakészítés, műszaki
dokumentációja
20 óra

Témakörök
221/1.4/x1328-06
Női mellény
szerkesztése
modellezése
21 óra
221/1.5/x1328-06
Női ruha
szerkesztése
modellezése
21 óra
221/1.6/x1328-06
Kosztümkabátok
(blézerek)
szerkesztése
modellezése
30óra

Függönyök, ágytakarók, díszpárnák,
lámpaernyők, bútorvédő huzatok készítése.

15/Leírás készítése
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból
50/Gyártmányrajz értelmezése

Szerkesztés-modellezés (72 óra)
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 72 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Mellény alapszabásminta. Béleletlen és
10/Önálló szakmai munkavégzés
bélelt mellény készítése.
felügyelet mellett
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
20/Modellrajz készítése
20/Szabásrajz kiegészítése
30/Szabásrajz készítése leírásból
Derék alatt ráncolt délutáni ruha. Délutáni
10/Önálló szakmai munkavégzés
ruha nyaktól elálló, vállra boruló gallérrel.
felügyelet mellett
Raglánujjú ruha bécsi varrással kombinálva.
20/Információk feladattal vezetett
Kismamaruha. Alkalmai ruha
rendszerezése
válldrapériával.
20/Modellrajz készítése
20/Szabásrajz kiegészítése
30/Szabásrajz készítése leírásból
Kosztümkabát alapszerkesztése. Íves
10/Önálló szakmai munkavégzés
szabásvonalakkal karcsúsított kosztümkabát
felügyelet mellett
modellezése alapgallér megoldásokkal.
20/Információk feladattal vezetett
Blézer modellezése. Egyenes vonalú, bő
rendszerezése
kosztümkabát modellezése. Bélelések.
20/Gyártmányrajz kiegészítése
20/Szabásrajz kiegészítése
30/Szabásrajz készítése leírásból
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Dokumentáció alapján dolgozik.
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Mellényt készít.

Ruhákat készít.

Kosztümkabátot készít.
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Témakörök
221/2.1/x1323-06
Alsóruházatkészítés műszaki
dokumentációja
14 óra
221/2.2/x1323-06
Hálóruházatkészítés műszaki
dokumentációja
14 óra
221/2.3/x1323-06
Gyermek
felsőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
12 óra
221/2.4/x1323-06
Női felsőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
16 óra
221/2.5/x1323-06
Férfi felsőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
16 óra

Ruhaipari technológia (72 óra)
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 72 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné,
15/Leírás készítése,
melltartó, atléta, fürdőruhák és
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
sportöltözetek. Varrástechnológiai,
20/Gyártmányrajz készítése
vasalástechnológiai, ragasztás technológiai
leírásból,
alapismeretek alkalmazása.
50/Gyártmányrajz értelmezése,
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
15/Leírás készítése,
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
ragasztás technológiai alapismeretek
20/Gyártmányrajz készítése
alkalmazása.
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
Blúzok, ingek, szabadidőruhák.
15/Leírás készítése,
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
ragasztás technológiai alapismeretek
20/Gyártmányrajz készítése
alkalmazása.
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött,
hurkolt kelmékből. Varrástechnológiai,
vasalástechnológiai, ragasztás technológiai
alapismeretek alkalmazása.
Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött,
hurkolt kelmékből. Varrástechnológiai,
vasalástechnológiai, ragasztás technológiai
alapismeretek alkalmazása.

15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
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Alsóruházati cikket készít.

Hálóruházatot készít.

Gyermek felsőruházatot készít.

Felsőruházati cikket készít.

Felsőruházati cikket készít.
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Elméletigényes gyakorlat

Témakörök
221/2.1/x1319-06
Terítékrajz
készítése
18 óra
221/2.2/x1319-06
Anyaggazdálkodás
18 óra

Témakörök
221/1.7/x1321-06
Férfiing
szabásmintái
6 óra
221/1.8/x1321-06
Férfinadrág
szabásmintái
6 óra

Számítógépes gyártás-előkészítés (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltétele
Méretnagyságok és a terítékrajz készítési
10/Önálló szakmai munkavégzés
Terítékrajzot készít.
módok összefüggései. Szériázás.
felügyelet mellett,
Szabásminta készítése.
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
80/Terítékrajz készítése
Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés. A
20/Információk feladattal vezetett
Meghatározza az
terítéken alkalmazott jelölések.
rendszerezése.
anyagszükségletet, alap, kellék
20/Önálló szakmai munkavégzés
segédanyagot ellenőriz.
felügyelet mellett
30/Technológiai minták elemzése
30/Anyagminták azonosítása
Szerkesztési gyakorlat (108 óra)
12. évfolyam:3 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám:108 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltétele
Vállrészes férfiing szabásminta másolása,
10/Szabásrajz kiegészítése,
Szabásmintát készít.
méretre alakítása.
10/Szabásrajz készítése leírásból,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
Férfinadrág mintáinak másolása, alkatrészek
10/Szabásrajz kiegészítése,
Szabásmintát készít.
felismerése.
10/Szabásrajz készítése leírásból,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Információk feladattal vezetett
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Témakörök

Tartalmak

221/1.9/x1321-06
Férfizakó
szabásmintái
12 óra

Férfizakó rajzolvasása, zakó típusok
felismerése.

221/1.1/x1323-06
Alsóruházatszabásminta
készítése
8 óra

Női alsó, férfialsónadrág, kombiné,
melltartó, atléta, fürdőruhák és
sportöltözetek. Méretvétel, alapszerkesztés
méretvétel vagy mérettáblázat alapján,
szabásminta készítése, igazítása, szabászati
jelölések. Felfektetési rajzok.

221/1.2/x1323-06
Hálóruházatszabásminta
készítése
10 óra

Pizsamák, hálóingek, köntösök. Méretvétel,
alapszerkesztés méretvétel vagy
mérettáblázat alapján, szabásminta
készítése, igazítása, szabászati jelölések.
Felfektetési rajzok.

221/1.3/x1323-06
Felsőruházatszabásminta
készítése
30 óra

Blúzok, ingek, szabadidőruhák. Méretvétel,
alapszerkesztés. Méretvétel vagy
mérettáblázat alapján, szabásminta
készítése, igazítása, szabászati jelölések.
Felfektetési rajzok.

221/1.1/x1324-06
Munka- és
védőruha

Testméreten felüli bővítések (kényelmi-,
divat- és technológiai bővítések).
Munkavégzés, igénybevétel kapcsolata a

Tanulói tevékenységformák
rendszerezése,
10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése leírásból,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Modellrajz készítés,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Modellrajz készítés,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Modellrajz készítés,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
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Szabásmintát készít.

Szabásmintát készít.

Szabásmintát készít.

Szabásmintát készít.

Szabásmintát készít.
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Témakörök
szabásminta
készítése
36 óra

Témakörök
221/2.1/x1088-06
Szálasanyagok és
textíliák minőségi
követelményei
18 óra

Tartalmak
szerkesztési méretekre. Igénybevételi
módosítások (erősítések, rögzítések,
záródások, stb.). Méretvétel,
méretazonosítás, mintakivétel, méretre
alakítás. Munkakabát, nadrág, köpeny,
kötény, overall alapminta készítés.
Szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.

Tanulói tevékenységformák
rendszerezése,
20/Modellrajz készítés,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,

A továbbhaladás feltétele

Ruhaipari minőségbiztosítás (18óra)
12. évfolyam: 0,5 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltétele
Fonalak és cérnák jellemzői. Szövetek és
30/Hallott szöveg feldolgozása
Anyagot kiválaszt, minőséget
kötött kelmék jellemzői.
jegyzeteléssel.
ellenőriz.
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
20/Tesztfeladat megoldása
Gyakorlati órák

Témakörök
221/2.3/x1322-06
Ruhaipari
áruismeret
36 óra

Áruismereti gyakorlat ( 36 óra)
12. évfolyam: 1óra/hét, gyakorlati óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Kereskedelmi megnevezése. Kellékek
30/Tárgyminták azonosítása,
(betétek és bélésanyagok: szalagok és
30/Anyagminták azonosítása,
paszományok, ruhazáró kellékek).
40/Olvasott szöveg feldolgozása
Fonalak és cérnák (díszítő fonalak,
jegyzeteléssel,
varrófonalak és –cérnák).
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Kiválasztja az anyagot és kelléket.
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Témakörök
221/1.1/x1322-06
A kommunikáció
eszközei
6 óra

221/1.4/1322x-06
A piac
6 óra

221/1.5/x1322-06
A termék
6 óra

221/1.7/x1322-06
Marketingkommun
ikáció
18 óra

Marketingkommunikáció és vállalkozási gyakorlat (36 óra)
12. évfolyam: 1óra/hét, gyakorlati óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A sikeres kommunikáció feltételei. A
20/Csoportos helyzetgyakorlat,
szimbolikus (verbális, matematikai) jelek, a
20/Információk rendszerezése
tevékenységben és a magatartásban
mozaikfeladattal,
megnyilvánuló kommunikáció képességei.
30/Szöveges előadás egyéni
Metakommunikációs eszközök (tekintet,
felkészüléssel,
gesztusok, testtartás, hanghordozás, a
30/Információk önálló
mozgástér, stb.).
rendszerezése,
A piac fogalma, szerkezete, versenyre
20/Leíráskészítés
gyakorolt hatása. A piac szegmentáció, a
20/Információk rendszerezése
piackutatás.
mozaikfeladattal,
30/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
30/Kiscsoportos szakmai munkát
végez irányítással
A termék fogalma, a termék-életgörbe,
20/Kis csoportos szakmai
termékpolitika, szolgáltatás.
munkavégzés irányítással,
A kollekció, a márka. Ruházati márkák.
20/Információk rendszerezése
mozaikfeladattal,
20/Elemzések készítése
tapasztalatokról,
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
20/Leírás készítése,
A reklám. A személyes eladás. Eladáshelyi
20/Kis csoportos szakmai
reklám (POS). Public Relation (PR). A
munkavégzés irányítással,
ruházati szakma speciális promóciós
20/Információk rendszerezése
eszköze: a divatbemutató. Web oldal.
mozaikfeladattal,
20/Elemzések készítése
tapasztalatokról,
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A kommunikáció gyakorlati
megvalósítása.

Marketing munkát végez.

Marketing munkát végez.

Marketing munkát végez.
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20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
20/Leírás készítése,

Témakörök
221/2.2/x1319-06
Anyaggazdálkodás
18 óra
221/1.2/x1325-06
Lakástextilszabászati ismeret
18 óra

Témakörök
221/2.2/x1325-06
Ágyneműkészítés
28 óra

221/2.3/x1325-06
Konyhai textília
készítése
46 óra

Szabás (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés
30/Anyagminták azonosítása,
(terítési módok, eszközök). Terítéken
30/Technológiai minták elemzése,
alkalmazott jelölések.
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
Szabástechnikai ismeretek. Felfektetés,
10/Önálló szakmai munkavégzés
anyaghányad, terítékrajz, fonalirány, felületi
felügyelet mellett,
struktúra.
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
70/Műveletek gyakorlása,

Ruhaipari szakmai gyakorlat (486 óra)
12. évfolyam: 13,5 óra/hét, gyakorlati óraszám: 486 óra, tanműhely
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Párnahuzat készítése (angolszéllel,
10/Olvasott szöveg önálló
franciavarrással, gombolással, megkötővel,
feldolgozása,
stb.) Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt
10/Gyártmányrajz értelmezése,
és más záródású). Ágynemű-garnitúrák
40/Önálló szakmai munkavégzés
készítése (felnőtt-, gyermek-, franciaágyra,
felügyelet mellett,
stb.).
40/Műveletek gyakorlása,
Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt).
10/Olvasott szöveg önálló
Tányéralátétek. Edényfogó kesztyű.
feldolgozása,
Kötények (melles, suszter, cukrász,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
felszolgáló). Háztartási törlők. Konyhai
40/Önálló szakmai munkavégzés
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Gyakorlati munkavégzés.

Gyakorlati munkavégzés.

A továbbhaladás feltétele
Ágyneműt készít.

Konyhai textileket készít.
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Témakörök

Tartalmak
garnitúrák.

221/2.4/x1325-06
Szobai textília
készítése
46 óra
221/3.1/x1324-06
Munkakabát/nadrág készítése
46 óra

Függönyök (csipkefüggönyök, drapériák,
térelválasztók).
Ágytakarók (bélelt és béleletlen).
Díszpárnák (divatnak megfelelő, modern és
népművészeti). Lámpaernyők. Bútorvédő
huzatok.
Munkáskabát, munkásnadrág készítése
szabványból sorozatgyártással és egyedi
méretre.

221/3.2/x1324-06
Munkaköpeny
készítése
32 óra

Munkaköpeny gyártása szabványból
sorozatgyártással és egyedi méretre.

221/3.3/x1324-06
Köténykészítés
24 óra

Munkáskötény készítése szabványból
sorozatgyártással és egyedi méretre.

221/3.4/x1324-06
Overallkészítés
46 óra

Overall készítése szabványból
sorozatgyártással és egyedi méretre.

Tanulói tevékenységformák
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
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Szobai textíliát készít.

Munkanadrágot és kabátot készít.

Köpenyt készít.

Kötényt készít.

Overallt készít.
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Témakörök

Tartalmak

221/3.5/x1324-06
Védőruházat
készítés
46 óra

Különböző igénybevételekhez vagy
használati funkciókhoz készített
védőruházatok készítése szabványból és
egyedi méretre.

221/4.1/x1324-06
Munka- és
védőruha javítása
39 óra
221/2.1/x1325-06
Kidolgozási
ismeretek
28 óra

Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A
javításhoz szükséges technológia
kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek
kiválasztása. A javítások elvégzése.
Leigazítások, csípések, pontszerű jelölések.
Varrásszélességek csökkentése, szélek
vékonyítása. Szövetminták egyeztetése.
Rögzítő szalagozás, bőségráncolás.
Díszítőelemek felhasználása. Folttechnikák.

221/3.1/x1325-06
Lakástextil-javítás
35 óra

Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A
javításhoz szükséges technológia
kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek
kiválasztása. A javítások elvégzése.
Anyag előkészítése szabásra, felfektetés.
Terítés, szabásminta rögzítése. szabás kézi
és gépi eszközökkel. minőségi elvárások,
javítási lehetőségek.

221/2.2/1328x-06
Női ruha készítés
szabászati feladatai
54 óra
221/2.3/1088x-06
Minőségellenőrzés
16 óra

A minőség ellenőrzés és a minőségbiztosítás
alapjai. Szabványosítás. Teljes körű
minőségszabályozás.

Tanulói tevékenységformák
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
50/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
50/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
70/Műveletek gyakorlása
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
10/Önálló munkavégzés felügyelet
mellett
30/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
30/Szöveges előadás egyéni
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Védőruházatot készít.

Javító szolgáltatást végez.

Összeállít alkatrészeket,
dokumentáció alapján.

Javító szolgáltatást végez.

Szabászati munkát végez.

Ellenőriz, hibát keres, visszacsatol.
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Témakörök

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
felkészüléssel

Az iskola helyi programja (90 óra)
12. évfolyam: óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja
határozza meg.

A továbbhaladás feltétele

A továbbhaladás feltéte

A 12. évfolyam után 90 óra nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a tanulóknak.
Elméleti órák

Témakörök

Témakörök

Az iskola helyi programja (32 óra)
13. évfolyam
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja határozza
meg.
Hozzárendelve a ruhaipari technológia
tantárgyhoz.

Osztályfőnöki óra (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja
határozza meg.
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A továbbhaladás feltétele
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Mozgáskultúra (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra, tornaterem
Témakörök

Témakörök
221/3.1/x1322-06
Az üzleti
vállalkozás
környezete
18 óra
221/4.1/x1322-06
Üzleti vállalkozás
alapítása
6 óra
221/4.2/x1322-06
A vállalkozások
jogi háttere
8 óra

Témakörök
221/1.7/x1328-06
Női kabátok

Tartalmak
Az iskola pedagógiai programja határozza
meg.

Tanulói tevékenységformák

Marketing és vállalkozási ismeret (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Környezeti elvárások. A közgazdasági
80/Információk feladattal vezetett
környezet. A technikai, technológiai,
rendszerezése,
műszaki környezete. A társadalmi (szociális)
20/Információk önálló
környezet. Az ökológiai környezet
rendszerezése,
A gazdaság szereplői, a vállalkozás
sajátosságai. Az üzleti vállalkozás alapítása.
Vállalkozási formák
Jogforrások érvényessége és hatályossága. A
polgárjogi és munkajogi ismeretek. A
fogyasztók védelme. A versenytörvény

30/Csoportos helyzetgyakorlat,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
30/Csoportos helyzetgyakorlat,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

Szerkesztés-modellezés (64 óra)
13. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Női kabátok alapszerkesztése. Hosszanti
10/Önálló szakmai munkavégzés
szabásvonalakkal karcsúsított kabát
felügyelet mellett,
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A továbbhaladás feltétele
Árkalkulációt készít, árat ajánl.
Számláz, pénztárt kezel.

Vállalkozási szituációs feladat
megoldása.

Vállalkozási szituációs feladat
megoldása.

A továbbhaladás feltételei
Kabátot szerkeszt, modellez.
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Témakörök
szerkesztése
modellezése
28 óra

Tartalmak
modellezése. Egyenes vonalú kabát
modellezése. Sátor vonalú, bő kabát
modellezése, raglán- vagy japánujjal.

221/1.8/x1328-06
Szabadon
választott modellek
szerkesztése
36 óra

Bélelt szoknyák, kétrészes ruhák, blúzok stb.
egyedi tervezésű modelljei a divatnak
megfelelően.

Témakörök
221/2.4/x1323-06
Női felsőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
18 óra
221/2.5/x1323-06
Férfi felsőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
18 óra
221/2.1/x1324-06
Munkakabát/nadrá
g-készítés műszaki

Tanulói tevékenységformák
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,

Ruhaipari technológia (128 óra) + 32 óra szabadsáv
13. évfolyam: 5 óra/hét, elméleti óraszám: 160 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött,
15/Leírás készítése,
hurkolt kelmékből. Varrástechnológiai,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
vasalástechnológiai, ragasztás technológiai
20/Gyártmányrajz készítése
alapismeretek alkalmazása.
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött,
15/Leírás készítése,
hurkolt kelmékből. Varrástechnológiai,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
vasalástechnológiai, ragasztás technológiai
20/Gyártmányrajz készítése
alapismeretek alkalmazása.
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
Munkáskabát, munkásnadrág gyártási
15/Leírás készítése,
sorrend meghatározása. Kisalkatrészek
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
(zsebek, gallérok, stb.) készítésének műszaki
20/Gyártmányrajz készítése
153

A továbbhaladás feltételei

Szabadon választott modell
készítése.

A továbbhaladás feltételei
Felsőruházati cikket készít.

Felsőruházatot készít.

Munkanadrágot és kabátot készít.
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Témakörök
dokumentációja
27 óra
221/2.2/x1324-06
Munkaköpenykészítés műszaki
dokumentációja
12 óra
221/2.3/x1324-06
Köténykészítés
műszaki
dokumentációja
12 óra
221/2.4/x1324-06
Overallkészítés
műszaki
dokumentációja
12 óra
221/2.5/x1324-06
Védőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
18 óra
221/2.1/x1328-06
Nőiruha-készítés
műszaki
dokumentációja
30 óra

Tartalmak
leírása.
Munkaköpeny gyártási sorrend
meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek,
gallérok, stb.) készítésének műszaki leírása.
Munkáskötény-gyártási sorrend
meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek,
gallérok, stb.) készítésének műszaki leírása.
Overallgyártási sorrend meghatározása.
Kisalkatrészek (zsebek, gallérok, stb.)
készítése műszaki leírás alapján.
Különböző igénybevételekhez vagy
használati funkciókhoz készített
védőruházatok, kiegészítők (csatok,
kapcsok, erősítések). Védelem megoldási
módszerek (használatos anyagok,
varrástechnológiai megoldások).
A cikktechnológiáknak megfelelő modellek
gyártási folyamatának megszervezése
(alapanyagok, összeállítandó alkatrészek,
technológiai előírások és sorrend, kézi és
gépi eszközök, minőségi követelmények).

Tanulói tevékenységformák
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
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Köpenyt készít.

Kötényt készít.

Overallt készít.

Védőruházatot készít.

Női ruhákat készít.
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Elméletigényes gyakorlat

Témakörök
221/2.1/x1319-06
Terítékrajz
készítése
64 óra

Témakörök
221/1.1/1325x-6
Lakástextil
szabásminta
készítése
36 óra
221/1.2/1325x-06
Lakástextil
szabászati ismeret
28 óra

Számítógépes gyártás-előkészítés (64 óra)
13. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlat óraszám: 64 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Méretnagyságok és a terítékrajz készítési
10/Önálló szakmai munkavégzés
Számítógépen terítékrajzot,
módok összefüggései. Szériázás.
felügyelet mellett,
szabásmintát készít, szériáz.
Szabásminta készítése.
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
80/Terítékrajz készítése
Szerkesztési gyakorlat (64 óra)
13. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlat óraszám: 64 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Építészeti és faipari méretszabványok,
30/Szabásrajz készítése leírásból
Méretet vesz, szabásmintát készít.
mérettáblázatok. Térábrázolás, mértani
20/Szabásrajz kiegészítése
testek vetületi ábrázolása és síkbeli
20/Műveletek gyakorlása
kiterítése. Cikktechnológiák szerinti
20/Információk feladattal vezetett
szabásminták és jelöléseik.
rendszerezése.
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Szabástechnikai ismeretek, felfektetés,
70/Művelet gyakorlása
Felfektet, kiszab.
anyaghányad, terítékrajz, fonalirány, felületi
20/Információk feladattal vezetett
struktúra.
rendszerezése
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
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Témakörök
221/2.1/1088x-06
Szálasanyagok és
textíliák minőségi
követelményei
12 óra
221/2.5/1088x-06
Mérés-értékelés
4 óra

Ruhaipari minőségbiztosítás (16 óra)
13. évfolyam: 0,5 óra/hét, elméletigényes gyakorlat óraszám: 16 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Szövetek feldolgozhatósága. Ruházati
30/Hallott szöveg feldolgozása
Anyagot választ minőséget
kellékek.
jegyzeteléssel
ellenőriz.
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezés20/Szöveges előadás
egyéni felkészüléssel
20/Tesztfeladat megoldása
Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész30/Kiscsoportos szakmai
Minőséget ellenőriz.
és késztermékek méret és fizikai
munkavégzés irányítással
jellemzőinek vizsgálata. Adatgyűjtés
20/technológiai minták elemzése
termelő berendezésekről.
30/Anyagminták azonosítása
20/Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Gyakorlati órák

Témakörök
221/1.3/x1088-06
Tűzmegelőzés
7 óra

221/1.2/1088x-06
Munkabiztonság

Tűz- és munkavédelem (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a
20/Tesztfeladat megoldása,
könnyűipari üzemekben. Helyiségek
20/Olvasott szöveg feladattal
tűzveszélyességi osztályba sorolása.
vezetett feldolgozása,
Tűzvédelmi szabályzat, Tűzvédelmi utasítás,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
Tűzriadó terv.
feldolgozása,
30/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
A könnyűipari munkahelyek kialakításának
30/Hallott szöveg feldolgozása
munkavédelmi követelményei. A
jegyzeteléssel
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18 óra

Témakörök
221/2.3/x1322-06
Ruhaipari
áruismeret
32 óra

Témakörök
221/3.2/x1322-06
Stratégia és az
üzleti terv
12 óra
221/3.4/x1322-06
Költségvetési
kötelezettség
12 óra

221/3.3/1322x-06

munkahelyi világítás és szellőztetés
előírásai. A könnyűiparban bevezetett
kollektív és egyéni védőeszközök.
Könnyűipari gépek biztonságtechnikája.
Gépek üzembe helyezése,
kockázatelemzése. Az üzemen belüli
anyagmozgatás és tárolás szabályai.

30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
30/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása
10/Válaszadás, írásban,
mondatszintű kérdésekre.

Áruismereti gyakorlat (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Kereskedelmi megnevezése. Kellékek
30/Tárgyminták azonosítása,
(betétek és bélésanyagok: szalagok és
30/Anyagminták azonosítása,
paszományok, ruhazáró kellékek).
40/Olvasott szöveg feldolgozása
Fonalak és cérnák (díszítő fonalak,
jegyzeteléssel,
varrófonalak és –cérnák).
Marketingkommunikáció és vállalkozási gyakorlat (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A stratégia. A stratégiai tervezés. Az üzleti
50/Elemzés készítése
terv. A vállalkozás tevékenységének reál-,
tapasztalatokról,
pénz-, és információs folyamatai (humán
50/Írásos elemzések készítése,
erőforrás-, anyag- és eszközgazdálkodás).
Adók és járulékok. Árképzés és árajánlat
25/Elemzés készítése
készítés. Számlaadási kötelezettség.
tapasztalatokról,
25/Írásos elemzések készítése,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
Beszámolók formái, tartalmuk. A
20/Információk önálló
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Beszámolási és
könyvvezetési
kötelezettség
8 óra

vállalkozás eszközei és forrásai.

rendszerezése
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
25/Írásos elemzések készítése
25/Elemzések készítése
tapasztalatokról

számláz, pénztárt kezel.

Szabás (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra, szaktanterem
Témakörök
221/2.2/x1328-06
Nőiruha-készítés
szabászati feladatai
32 óra

Témakörök
221/3.1/x1328-06
Szoknyaformák
készítése
72 óra
221/3.2/x1328-06
Női nadrág

Tartalmak
Anyag előkészítése szabásra. Felfektetés.
Terítés, szabásminta rögzítése. Szabás kézi
és gépi eszközökkel. Minőségi elvárások,
javítási lehetőségek.

Tanulói tevékenységformák
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
70/Műveletek gyakorlása,

Ruhaipari szakmai gyakorlat (416 óra)+ 112 óra szabadsáv
13. évfolyam: 16,5 óra/hét, gyakorlati óraszám: 528 óra, tanműhely
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Bővülő szoknya (kör-, harang-, hatrészes).
10/Olvasott szöveg önálló
Szoknyák egyéb szabásvonalakkal
feldolgozása,
(csípővonal feletti, magasított derekú,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
csípőszoknya). Hajtásos és rakott szoknyák.
40/Önálló szakmai munkavégzés
Nadrágszoknya. Szoknyabélés.
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
Él és bőség hajtásokkal készülő nadrág.
10/Olvasott szöveg önálló
Farmernadrág, bermudanadrág, shortnadrág.
feldolgozása,
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Témakörök
készítése
54 óra

Tartalmak
Különféle szárú (trapéz-, bő-, halász-)
nadrágok.

Tanulói tevékenységformák
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,

221/3.3/x1328-06
Női blúz készítése
54 óra

Vállrészes női blúz, fodor galléros alkalmi
blúz. Különböző divatblúzok készítése
(aszimmetrikus, denevér vagy japán, kámzsa
megoldások a divatnak és az anyag
tulajdonságainak megfelelően, stb.).

221/3.4/x1328-06
Női mellény
36 óra

Béleletlen és bélelt mellény készítése.

221/3.5/x1328-06
Női ruha készítése
72 óra

Derék alatt ráncolt délutáni ruha. Délutáni
ruha nyaktól elálló, vállra boruló gallérral.
Raglánujjú ruha bécsi varrással kombinálva.
Kismamaruha. Alkalmi ruha válldrapériával.

221/3.6/x1328-06
Kosztümkabát
készítése
72 óra

Kosztümkabát készítése. Íves
szabásvonalakkal karcsúsított kosztümkabát
készítése, alapgallér megoldásokkal. Blézer
készítése. Egyenes vonalú, bő kosztümkabát
készítése. Bélelések..

221/3.7/x1328-06
Női kabátok

Hosszanti szabásvonalakkal karcsúsított
kabát készítése. Egyenes vonalú kabát

10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
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Blúzt készít.

Mellényt készít.

Ruhát készít.

Kosztüm kabátot készít.
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Témakörök
készítése
54 óra

Tartalmak
készítése. Sátor vonalú, bő kabát készítése,
japán- és raglánujjal.

221/3.8/x1328-06
Szabadon
választott modell
készítése
112 óra

Bélelt szoknyák, kétrészes ruhák, blúzok,
stb. egyedi tervezésű modelljei a divatnak
megfelelően. Első és második próbára
készítés, befejezés.

Témakörök

Tanulói tevékenységformák
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,

Az iskola helyi programja (112 óra)
13. évfolyam
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja határozza
meg.
Beépül a ruhaipari szakmai gyakorlatba.
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INFORMATIKA SZAKMACSOPORT
Célok és feladatok
A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános
iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a szakmai
műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését
elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakközépiskolai kerettantervekben
meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános
műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi vizsgára és
a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.
A szakközépiskolai tanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a
képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére,
értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó
képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A
tanulókban kifejlődik a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség,
kialakul a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet.
A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az
önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő,
megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési
folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú
tanulmányok megkezdésére.
A szakközépiskolai tanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a
képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére,
értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó
képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A
tanulókban kifejlődik a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség,
kialakul a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet.
Az információs társadalom létrejöttét a mindent átható számítástechnika, a telekommunikáció
fejlődése és az internet tették lehetővé. Az exponenciálisan növekvő számítási kapacitás egyre
összetettebb problémák megoldását (gépesítését) eredményezi. Az adat és az információ
termelése, feldolgozása, forgalmazása és fogyasztása alapvető termelési móddá válik, az
információs szektor egyre több munkaerőt és számítógépet alkalmaz. Folyamatosan nő az
információs termékek és szolgáltatások gazdasága, az információ árúvá válik. A társadalom
minden szférájában döntő tényező a hálózatba szerveződés. Kialakul a globális hálózati
gazdaság.
Napjainkban a tudás reformációja is zajlik, az egyén és a tudás viszonya megváltozik. A
webhelyek összességén lényegében az egész emberi kultúra, a társadalom minden szférája
reprezentálódik. Az internet nyújtotta lehetőségeket felhasználva az egyén és az információ
(az egyén és a tudás) közvetlenebb kapcsolatba kerül. A kommunikáció sebessége radikálisan
felgyorsul. Megváltozik az egyén magatartása is, kritikus és értő módon kell közölnie,
fogadnia és kezelnie az információt.
Az információs és kommunikációs kultúrát minden tanuló számára hozzáférhetővé kell
tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes és a technikai
környezet mellett létezik a jelek, kódok, szoftverek virtuális környezete is (program, szöveg,
kép, mozgókép, hang … ), amely az emberiség praktikus, tudományos, művészi és sok
másféle információit "hordozza" és megjeleníti. Az informatikaoktatás célja, hogy a tanuló
mozogjon otthonosan ebben a virtuális környezetben. Képes legyen a különféle alkalmazások
kezelésének elsajátítására, együttműködésre és a problémák, feladatok megoldására IKT
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eszközökkel. Az informatikai nevelés célja annak megmutatása, hogy az IKT gyors fejlődése
a társadalmat átalakítja, amelyben élni és dolgozni kell. Törekedni kell az érdeklődés
felkeltésére a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, hogy az
informatika iránt különösen fogékony fiatalok - megfelelő továbbtanulás után - később az
információs gazdaságban, mint alkotó munkaerő dolgozhassanak.
Az ipari társadalom kialakulásával az iskola átalakult, a mai iskolának is meg kell
változnia az információs társadalom igényeinek megfelelően. Az iskolarendszer feladata a
tanulók felkészítése az információs társadalom viszonyaira. Nevelni kell a tanulókat az
információs termékek és szolgáltatások kritikus, etikus és értő befogadására (fogyasztására),
hogy az IKT használatával tudjanak tanulni, alkotni, dolgozni, művelődni, kapcsolatot,
közösséget teremteni és szórakozni.
Megváltozik a pedagógus szerepe is: előtérbe kerül az információk közötti eligazodást
segítő, tanácsadó szerepe, az ismeretek birtokosából és átadójából a tudás navigátorává és a
kompetenciák fejlesztőjévé kell válnia. Az informatikai eszközök lehetőséget teremtenek az
egyéni ütemű tanulásra is, a tehetségekkel és a lemaradókkal való speciális foglalkozásra.
Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az
iskolai élet egészében jelen lévő informatikai nevelés biztosíthatja.
Az informatikaoktatás célrendszere összhangban van a Nemzeti alaptantervben is
megjelenő kulcskompetenciákkal. Ezeket a célokat és feladatokat differenciáltan és az életkori
sajátosságoknak megfelelően kell értelmezni.
Fejleszteni kell a tanulók digitális kompetenciáját. A társadalom információs
technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő
terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése,
keresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és
hálózati együttműködés az interneten.
A digitális kompetencia magában foglalja az információs technológiák lehetőségeinek
értését és használatukhoz szükséges képességet, készséget a szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, képszerkesztés, prezentáció, adatbázisok, adattárolás, Internet-szolgáltatások,
elektronikus kommunikáció terén, a személyes és társadalmi életben a tanulásban, a
munkában, a kutatásban és a szabadidőben. Az egyénnek ismernie kell az információ
hitelességével, megbízhatóságával és kritikus értékelésével kapcsolatos kérdéseket, az etikai
és jogi vonatkozások alapjait.
A digitális kommunikáció az anyanyelvi és idegen nyelvi (szóban és írásban történő)
kommunikáció kiterjesztésének tekinthető, - gyakran „digitális írástudásnak” is nevezik –
amennyiben magában foglalja a multimédiás, hipermédiás kommunikációt és azt az
„alkalmazói vizuális-manuális nyelvtudást”, amellyel a számítógéppel kommunikálunk. Az
anyanyelvi kommunikáció kompetenciaelemeit ki kell egészíteni a digitális médiumok rutinos
használatának kompetenciáival: adatok, szövegek, táblázatok, diagramok, hangok és
mozgóképek szerkesztése, értelmezése, prezentálása, különféle alkalmazásokban és az
interneten.
A számítógépeket eredetileg nagy mennyiségű matematikai számítás gyors elvégzésére
fejlesztették ki, ezért nem meglepő a matematikai és az informatikai kompetenciák rokonsága.
Az informatikában fontos szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése, azaz a
matematikai gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése, az algoritmusok alkalmazásának
képessége, mindennapi problémák megoldása és a világ rendszereinek, folyamatainak
informatikai (számítástechnikai) modellezése során. Mindezeken túlmenően a tevékenységalgoritmusok nagy szerepet játszanak a számítógépes kommunikációban, az alkalmazások és
az információk kezelésében is.
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy
ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázzuk és előre jelezzük a
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természeti folyamatokat, illetve a rendszerek mozgását, tulajdonságait. A matematika
köztudottan a természetleírás, különösen a fizikai leírás átütő erejű eszköze, nyelve. A
természeti rendszerekre vonatkozó számítások azonban gyakran nagy nehézségekbe ütköznek,
továbbá jelentős probléma bizonyos mérések során nyert nagy mennyiségű adat informatikai
kezelése, feldolgozása is. A korszerű számítógépek és modellek alkalmazásával azonban
korábban elképzelhetetlen mennyiségű számítást lehet rövid idő alatt elvégezni. Ezzel a
természettudományos és műszaki modellezés - praktikus szempontból - magasabb szintre
lépett. Az informatikai-számítástechnikai kompetencia itt kapcsolódik szorosan a matematikai
és a természettudományos kompetenciához. A természettudományos és műszaki-technikai
kompetencia magában foglalja a kételkedő, kritikus és kíváncsi attitűdöt, a megismerés és
konstruálás iránti vágyat, valamint a biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos etikai
kérdések iránti érdeklődést is. Ezen a ponton szintén kapcsolódik az informatikához.
A hatékony és önálló tanulást nagymértékben segítheti az informatika azzal, hogy új
eszközöket ad a kezünkbe: általános és speciális alkalmazások, elektronikus tananyagok, ekönyvek, internetes adatbázisok, multimédia oktatóprogramok, valamint elektronikus
oktatástechnikai eszközök (projekttor, interaktív tábla …). A hatékony és önálló tanulás fel is
tételezi, hogy rendelkezünk megfelelő digitális kompetenciával, ismerjük és tudjuk használni
a fenti eszközöket. Az informatikai eszközök segítik a motiváció és az összpontosított
figyelem folyamatos fenntartását, ezért is alkalmasak a legtöbb tantárgy tanulására.
Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetőségei új
tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli
felkészülésben. Az informatika tantárgy egyik célja, hogy a fenti eszközöket és módszereket
megismertesse a tanulókkal.
Az informatika gyakorlatorientált tantárgy, ami nem csak azt jelenti, hogy jelentős a
számítógépes gyakorlati tevékenység, hanem azt is, hogy a feladatok zöme a hétköznapi
élettel, a közösségi, iskolai és családi életvitellel, a munkával, alkotással és tanulással
kapcsolatos. Mindez kitűnő lehetőséget teremt a szociális és állampolgári kompetenciák
fejlesztésére. Az IKT eszközök gyakori használata megköveteli, hogy az egyén rendelkezzen
a biológiai és mentális egészség megőrzésének képességével, ugyanis a túlzott informatikai
eszközhasználat egészségkárosító és függőséget okozhat. Az internet soha nem látott
mértékben lehetővé teszi más társadalmak és kultúrák megismerését és elismerését, ezzel
hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez. Az információ nyilvánossá válása
lehetőséget ad a demokrácia erősítésére.
Az informatikaoktatás hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez,
amennyiben külön foglalkozik az informatika kultúrtörténetével és az információs
társadalommal, kiemelve az informatika jogi és etikai vonatkozásait. Az informatikai
kompetenciák szükségesek a munka világának szinte minden információkezelést és szellemi
tevékenységet igénylő területén.
Az informatikaoktatás elősegíti a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia
tudatos fejlesztését is. A gyakorlati feladatok megoldása során olyan készségeket és
képességeket fejleszt, mint a tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a
tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapatban történő munkavégzés. Az informatikaoktatás
tág lehetőségeket teremt az innovatív és kreatív problémamegoldásra.
Az információs termékek alkotása, tervezése és gyártása során fontos szempont a mű,
illetve a dokumentum esztétikai megjelenése és kifejezőképessége. (Gondoljunk a
könyvkiadásra, a multimédiára vagy a webhelyekre.) Rohamosan fejlődik a digitális vagy
digitalizált műalkotások, illetve művészetek száma is. Az informatikaoktatás az esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciafejlesztésének egyik korszerű eszköze.
Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár forrásközpontként történő
felhasználásával fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és
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tanulási technikákat. A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az
információk elérésére, kritikus kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és
más típusú könyvtárakban a könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása,
tudatos és biztos használói magatartás kialakítása is. Mindehhez azonban nem elég az
informatika tantárgy. A tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai eszközöket
a különböző órákon és a felkészülésük során is.
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Egyes kulcskompetenciák meghatározó szerepe különösen megfigyelhető az aktív
állampolgárságra és demokráciára nevelés, a gazdasági nevelés, a környezettudatosságra
nevelés, a tanulás tanítása, a felkészülés a felnőtt lét szerepeire, kiemelt fejlesztési
feladataiban. Az informatikaoktatás és nevelés részben az ismeretek szintjén, nagyrészt
azonban a feladatmegoldások, problémamegoldások, alkalmazások szintjén építi be a kiemelt
fejlesztési feladatokat napi gyakorlatába.
Az informatikaoktatásban a differenciálás azt a célt szolgálja, hogy a tanulók
érdeklődésüknek megfelelően, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
Ennek érdekében olyan differenciálást kell alkalmazni, amely optimálisan alkalmazkodik az
egyének tudásához, kompetenciáihoz, olyan szervezési, irányítási és értékelési módokat kell
alkalmazni, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak kialakulását és fejlesztését.
Az egyéni és a kooperatív tanulási technikák, valamint az IKT alkalmazása erre különösen tág
teret nyújt az informatikában.
A tantárgy célja hogy megismertesse az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait,
amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak,
digitális kompetenciájuk fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi
tanulmányaikban, a mindennapi életben, a szórakozásban és a munkában. Fontos, hogy a
tanulóknak sikerélményük legyen az informatikaórákon, és megfelelő motiváltsággal
törekedjenek ismereteik folyamatos megújítására. Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén
érezze, képes tevékenyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba.
Fejlesztési követelmények
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes és az oktatásban előforduló más
intelligens informatikai eszközökkel végzendő munka szabályait, különös tekintettel a
balesetek megelőzésére. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, felhasználói szinten tudja
kezelni a számítógépet és perifériáit. Legyen képes a számítógéppel és más intelligens
informatikai eszközökkel való kommunikációra (interaktív kapcsolat tartására). Tudja
alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok szolgáltatásait. Tartsa be a program- és
adatvédelem szabályait. Szerezzen jártasságot az informatikai eszközök és
információhordozók használatában. Ismerje a használt informatikai eszközök működési elveit.
Legyen képes a különböző formákban megjelenő adatokat felismerni; tudjon adatot
különféle formákban megjeleníteni, szemléltetni, vizsgálni. Ismerje az alapvető
dokumentumformákat, ezeket legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló
lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére.
Tudjon kezelni és szerkeszteni multimédiás dokumentumokat. Szerezzen tapasztalatokat az
adatok különféle formáinak (szöveges, hangzó, képi) együttes kezelésében, tudjon adatokat
megkeresni, elérni adatbázisból, számítógépes hálózatból. Tudjon oktatóprogramokat
használni.
Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök,
programok, alkalmazások és módszerek közül a megfelelőt. Legyen tudomása az intelligens
eszközökről és növekvő jelentőségükről.
Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában
előforduló tevékenységek algoritmizálható részeit. Helyesen használja a logika bizonyos

164

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
elemeit (és, vagy, nem, ha … akkor …). A problémamegoldás során ismerje fel az adatok
közötti összefüggéseket. Ismerje fel az adatok és az eredmények kapcsolatát. Egyszerű feladat
megoldásához legyen képes algoritmust készíteni, és az algoritmust megvalósítani
számítógépen (a használt fejlesztő rendszerrel). Legyen képes értelmezni a programok által
szolgáltatott válaszokat.
Kísérletezzen egyszerű folyamatok számítógépes modelljeivel, figyelje meg a
paraméterek módosításának hatását.
A tanuló ismerje a közvetett (technikai) kommunikáció modelljét és néhány eszközét.
Legyen jártas a hálózat alapszolgáltatásainak önálló használatában. Tudjon adatokat
megkeresni, letölteni és elhelyezni az interneten. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a
hálózat révén: csoportos kommunikációs formák, elektronikus levelezés. Tudja használni a
mobilkommunikáció lehetőségeit.
Legyen tájékozott a média (internet, televízió, rádió) szerepéről. Ismerje a hagyományos
médiumok elektronikus megfelelőit (például elektronikus könyv, folyóirat, zene). Ismerje és
használja az internetes portálokat, digitális fényképezést, a multimédiát. Ismerkedjen az új
médiumokkal (virtuális valóság, interaktív média). Tudjon használni médiainformatikai
eszközöket a tanulási folyamatban és a szabadidős tevékenységben.
A tanuló ismerkedjen meg a számítástechnika történetével, a mai informatika
alkalmazásaival és fejlődési irányaival. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét,
tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében.
Tanulmányozza az informatika társadalmi szerepét, az információs társadalom főbb
jellemzőit, az újonnan felmerülő pszichológiai és szociális kérdéseket. Ismerje a programok
és adatok használatának jogi és etikai alapjait (szerzői jog, személyes adatok, hitelesség).
Legyen tudatában a túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító és a személyiségre
káros hatásainak (pl. játék-függőség, gerinc vagy a szem károsodása). Legyen tájékozott az ekereskedelemről. Tudjon terméket és szolgáltatást interneten rendelni, illetve vásárolni.
A tanuló rendszeresen használja az iskolai könyvtárat, mint információs-tanulási
forrásközpontot, vegye igénybe szolgáltatásait. Alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait,
informatikai eszköztudását, és a megfelelő viselkedés normáit. Ismeretei bővítéséhez, tanulási
feladataihoz szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet és az elektronikus
könyvtár használatában. Feladatai megoldásához rendszeresen használja a folyóiratokat,
lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a különböző
médiumokat, valamint az interaktív multimédiát. A dokumentumtípusok ismeretében legyen
képes azok önálló használatára. Ismerje a könyvtártípusokat, a kézikönyvtár informálódásban
betöltött szerepét. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni
nyilvántartásokban, a könyvtár adatbázisaiban, katalógusaiban. Tudjon forrást és információt
keresni a tájékoztató eszköznek megfelelő keresési módszerek alkalmazásával. Tudjon a
dokumentumokból idézni, és a forrásokra szabályosan, etikusan hivatkozni. Tudjon feladata
megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemzése és
feldolgozása alapján.
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9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

Az informatikai eszközök használata
Hardver- és
szoftverkörnyezet

Ergonómiailag megfelelő
számítógépes munkakörnyezet.
A Neumann-elvű és más
számítógépek felépítése. A
számítógép és különféle
perifériái. Informatikai eszközök
kezelése.
Egyes informatikai eszközök
működésének fizikai,
elektronikai alapjai.

Az operációs
rendszer és
környezete

Az operációs rendszer és a
segédprogramok kezelése,
szolgáltatásai. A hálózatok
felépítése.
A helyi számítógépes hálózat
kezelése és szolgáltatásai.
Adatbiztonság és a kártékony
programok.
Szervizműveletek.

A számítógépterem rendjének, a
gépek balesetmentes használatának
megismerése. A perifériák helyes
használata. Adott informatikai
eszközök kezelésének gyakorlása.
Az informatikai környezet tudatos
alakítása. Az eszközök működési
elvének megértése.
Például gyűjtsünk információkat
korszerű IKT eszközökről
kiscsoportokban.
Be- és kilépés az iskolai hálózatba.
A helyi rendszer, illetve a
számítógépes hálózat
szolgáltatásainak használata.
Szoftverek, adatok etikus
használata.
Például rendezzünk „vadászatot”
kártékony programok és kéretlen
levelek ellen. Rendezzünk
„nagytakarítást”: törlés, tömörítés,
biztonsági másolat, töredezettségmentesítés …
Problémamegoldáshoz a hardverés a szoftvereszköz tudatos
választása.

Infokommunikáció
Az információ és a A jelek sokfélesége.
Az információ és az adat
kód
fogalma.
Titkosírás és a kód. Kettes
számrendszer. Számok és
karakterek kódolása. Kép- és
hangkódolás. Logikai műveletek.
Információátvitel (telefon).
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Az analóg és a digitális jel
különbözőségének és
átalakíthatóságának megértése.
Az információ, az adat, az
adatmennyiség fogalmainak helyes
használata.
Például keressünk, gyűjtsünk szép
vagy egzotikus jeleket. Keressünk
titkosírásokat.
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Kommunikáció az Az elektronikus levelezés fejlett
szolgáltatásai. Levelezőlisták.
interneten
Közhasznú adatbázisok az
interneten. Hasznos webhelyek.
Céltudatos információkeresés az
interneten, részletes keresés
logikai kapcsolatokkal, kereső
kifejezések, szűrők. Térképek az
interneten.
Multimédiás anyagok keresése és
alkalmazása.
Csoportos kommunikációs
formák az interneten (fórum,
csevegés, telefonálás…).
Vásárlás, rendelés, ügyintézés az
Tranzakciók az
interneten és/vagy mobilon,
interneten
telefonon. Banki ügyintézés.
Hivatalos ügyek intézése
(önkormányzati …).

Titkosírások készítése, megfejtése,
kódolás. Számok átváltása a kettes,
tízes és tizenhatos számrendszerek
között. Kalkulátor használata
átváltásra. Karakterek kódolása.
Logikai műveletek végzése.
Logikai feladatok megoldása.
Például oldjunk meg érdekes
rejtvényeket.
A mobiltelefon korszerű
szolgáltatásainak használata.
Levelező program speciális
beállításainak alkalmazása.
Levelezőlisták használata. Keresés
az adatbázisokban.
Böngészés és összetett keresés az
interneten. Képek és multimédiás
anyagok keresése és felhasználása.
Térképek használata a világhálón.
Fórumok használata.
Csevegés, telefonálás az interneten.

Termékek és szolgáltatások
rendelése és vásárlása.
E-kereskedelemben történő
vásárlás.
Tudatos vásárlóvá nevelés.

Médiainformatika
Digitális média(eszközök) az
interneten.
E-könyvek, portálok.
Virtuális valóság alkalmazások.

Elektronikus könyv kezelése,
olvasása.
Internetes portálok látogatása: tévé,
rádió, újság.
Virtuális valóság megtekintése, és
lehetőség szerint alkalmazása.

Informatika-alkalmazói ismeretek
Képszerkesztés és
grafika

Képszerkesztők fontosabb
szolgáltatásai. A digitális színes
képek felépítése és formátumai,
típusai.
A rajzolás eszközei. Képek
vágása és retusálása. Fények és
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Rajzoló és képszerkesztő
alkalmazások használata.
Konvertálás a különböző
képformátumok között. A
megfelelő rajzeszköz kiválasztása.
A rajzeszközök és a színek
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színek módosítása. Rétegek
használata. Transzformálás.
Feliratok.
Képek nyomtatása.

Szövegszerkesztés

Egy szövegszerkesztő
szolgáltatásai. Szövegbevitel,
javítás, módosítás. Mentés és
nyomtatás. Dokumentumok
formátumai. Karakterformázás.
Bekezdésformázás,
oldalformázás. Képek,
objektumok beillesztése és
formázásuk.
Tabulátorok, hasábok.
Táblázatok formázása. Stílusok,
sablonok használata. Körlevél.
Dokumentumtípusok.

A multimédia elemei: szöveg,
Multimédiás
elemek szerkesztése rajz, fénykép, videó, hang,
animáció.

kezelése. Rajzok, ábrák készítése.
Digitális fényképek alakítása
retusálása, nyomtatása.
Rajzos-szöveges dokumentumok
tervezése, az elkészítés szokásos
menete.
Például képgaléria készítése iskolai
eseményekről, rendezvényekről
vagy szép épületekről vagy híres és
elismert emberekről.
Szövegbevitel, gépelés, javítás,
korrektúra.
Kész dokumentum mentése,
nyomtatása. Konvertálás
formátumok között. A szöveg
karakter szintű formázása.
Bekezdések formázása, igazítása,
behúzása, listák. Esztétikus oldalak
készítése. Képek beillesztése,
másolása, formázása.
Tabulátorok alkalmazása a
dokumentumban.
Többhasábos szöveg készítése.
Táblázatok bevitele, formázása.
Bekezdésstílus készítése. Körlevél
szerkesztése.
Meghívó, levél, kérvény,
meghatalmazás, szerződés, névjegy
készítése.
Összetett dokumentumok alkotása
leírás és minta után vagy szabadon.
Például készítsük el kiscsoportban
egy osztálykirándulás szépen
formázott beszámolóját. A látott
nevezetességeket bemutató, az átélt
eseményeket leíró formázott
szövegeket, képeket és rajzokat.
Multimédia dokumentumok
készítése, szerkesztése.
Hanganyagok és mozgóképek
lejátszása multimédia
számítógéppel.
Például szerkesszük a kiránduláson
felvett videókat és mutassuk be az
osztálynak.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon alapvető könyvtár- és állományműveleteket végezni a számítógépen.
Ismerje a számítógép gyakori perifériáinak funkcióit, tudja használni azokat. Ismerje az adat,
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információ és kód fogalmát. Képes legyen egyszerű logikai feladatokat megoldani. Használja
a leggyakoribb helyi és távhálózati kommunikációs lehetőségeket: e-mail, böngészés, keresés.
Tudjon adatbázisban keresni az interneten. Ismerjen szövegszerkesztőt, rajzoló-képszerkesztő
alkalmazást. Használjon és ismerjen különféle formátumú dokumentumokat. Önállóan tudjon
minta és leírás alapján szöveges dokumentumot szerkeszteni. Tudjon rajzolni, képet
módosítani, dokumentumban felhasználni. Tudjon multimédia hanganyagot, mozgóképet
lejátszani.
10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

Informatika-alkalmazói ismeretek
Weblapok
szerkesztése

A web mint hipermédia rendszer.
Egy weblapszerkesztő
szolgáltatásai. Célszerű és
esztétikus webhelyek (webdesign). Weblapok tulajdonságai.
Szövegformázás. Képek
tulajdonságai és formázásuk.
Abszolút és relatív hivatkozások
létrehozása.
Táblázatok tulajdonságai.
Táblázatok készítése, formázása.
Rétegek tulajdonságai és
szerkesztése.
Adatbevitel. Dinamikus
információk.

Hipertext dokumentumok
létrehozása és használata. Szöveget,
képet tartalmazó esztétikus
weblapok készítése, formázása.
Hivatkozások rendszerének
létrehozása.
Táblázatok készítése weblapon.
Rétegek létrehozása.
Dinamikus objektumok elhelyezése
a weboldalon (animációk, hangok,
mozgóképek).
Például készítsünk saját vagy
osztály honlapot. Készítsünk
honlapot egy tetszőleges
(képzeletbeli) vállalkozásnak,
alapítványnak, intézménynek …

Infokommunikáció

Publikáció az
interneten

Adatok, dokumentumok
elhelyezése megfelelő
formátumban az interneten.
Platformfüggetlen formátumok.

Weboldalak, kisebb webhelyek
publikálása az interneten,
webfejlesztő vagy ftp program
alkalmazásával.
Publikáljuk a honlapunkat.

Informatika-alkalmazói ismeretek

Prezentációkészítés Prezentációs dokumentumok
felépítése, sablonok.
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Esztétikus, dinamikus és interaktív
bemutató tervezése a tartalom,
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Szövegbevitel. Képek,
mozgóképek. Rajzok.
Animációk. Táblázatok,
diagramok. Vetítés,
interaktivitás.

Táblázatkezelés

forma és működés szempontjából.
Bemutatók, elektronikus
faliújságok létrehozása. Bemutatók
szerkesztése. Bemutatók vetítése és
kiselőadások megtartása.
Például készítsünk reklámot,
kirakati bemutatót egy vagy több
termék részletes bemutatásához.
Készítsünk interaktív bemutatót
egy utazásról.
A táblázatkezelők szolgáltatásai. Táblázatkezelővel megoldható
A táblázatok felépítése,
feladatok áttekintése. Adatok
alapfogalmak.
csoportosítása, értelmezése. A
Adattípusok és formátumok.
feladatmegoldáshoz szükséges
Hivatkozások, műveletek,
táblázatok, adattípusok tervezése.
képletek.
Adatok bevitele a táblázatba.
Képletek és adatok másolása.
Műveletek, képletek, függvények
Hivatkozás más munkalapra.
alkalmazása. Táblázatok
Rendezés.
formázása, diagramok készítése.
Táblázatformázás.
Tantárgyi feladatok megoldása.
Különféle függvények
Például oldjunk meg fizika
használata.
feladatokat, modellezzünk fizikai
Diagramkészítés,
rendszereket táblázatkezelővel.
grafikonkészítés.
Végezzünk gazdaságossági
Logikai műveletek és
számításokat, az egyéni életvitelt
függvények.
érintő problémák kapcsán
Keresőfüggvények.
(biztosítás, mobil tarifák …)
Függvények ábrázolása.
Adatok grafikus ábrázolása,
statisztikai jellemzők kiszámolása,
következtetések levonása.

Könyvtári informatika

Könyvtárak története.
Könyvtárak típusai és
szolgáltatásaik.
A könyvtári médiumok,
dokumentumok csoportosítása.
Katalógusok és tájékoztató
eszközök.
Forrás- és információkeresés.
Könyvtári médiumok használata
a tanulásban.
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Kutatások és kiselőadások,
bemutatók a könyvtárak
kultúrtörténetéből.
A könyvtári szolgáltatások
megismerése. Megadott művek
keresése és tematikus gyűjtőmunka
a könyvtár állományában.
Forrás- és információkeresés.
Például keressünk szövegeket és
oktatási anyagokat a „hatékony és
önálló tanulás” témakörben, a
könyvtárban és az interneten.
Elemezzük a talált anyagokat és
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állítsunk össze 1 - 3 oldalas
ajánlást, különféle hivatkozásokkal
„Hogyan tanuljunk?” címmel.
A médiumok megkülönböztetése
formai és használati jellemzőik,
információs értékük alapján.
Különféle könyvtári médiumok
használata.
Továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon egyszerű weboldalt szerkeszteni alkalmazással, hiperhivatkozást
elhelyezni. Tudjon néhány diából álló esztétikus és tartalmas bemutatót készíteni és levetíteni.
Ismerje a táblázatkezelés alapfogalmait, és feladatmegoldáshoz tudjon táblázatokat tervezni,
szerkeszteni, benne képletekkel, függvényekkel számításokat végezni. Tudjon műveleteket
táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramon megjeleníteni.
Ismerje a könyvtártípusokat. Ismerje a könyvtári médiumokat, dokumentumokat, és
használja az iskolai könyvtár alapvető szolgáltatásait. Legyen képes tájékozódni a könyvtár
tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban.
11. évfolyam
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

Informatika-alkalmazói ismeretek
Adatbázis-kezelés

Adatbázismodellek,
alapfogalmak.
Az adatbázis-kezelő főbb
szolgáltatásai.
Adatbázis tervezése. Adattáblák
közötti kapcsolatok.
Adattípusok, táblák létrehozása.
Űrlapok, interaktív adatkezelés.
Egyszerű lekérdezések.
Jelentés készítése, nyomtatása.
Többtáblás lekérdezések.
Szűrés, keresés, rendezés,
összesítés.
Az SQL használata.
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Adattábla, mező, rekord, kulcs,
állomány fogalmak értése, helyes
használata.
Adatok tárolásához egyszerű
adatbázis tervezése és kialakítása.
Például készítsünk adatbázist a
könyveinkről, lemezeinkről.
Adattáblák létrehozása. Űrlapok
használata. Kapcsolatok
kialakítása.
Lekérdezések. Jelentés készítése.
Kész relációs adatbázis alapszintű
kezelése.
SQL programozás.
Használjunk adatbázisokat
hétköznapi problémák (kérdések)
megoldására! Például: hány kalóriát
tartalmaz egy étel, hol és mikor
játszanak egy filmet, színdarabot,
milyen tömegközlekedési eszközzel
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Térinformatikai adatbázisok

és mikor juthatunk el A városból Bbe?
Térinformatikai adatbázisok:
térképek, térképi keresők,
útvonalkeresők használata a
gyakorlatban.
Például ismerjük meg és használjuk
a Google Earth rendszert.

Infotechnológia
Algoritmizálás,
adatmodellezés

Algoritmusok a gyakorlatban.
Algoritmusok leírása általános
eszközökkel.
Programozási nyelvek és a
programok.
Egy fejlesztő rendszer
használata.
Elemi adattípusok. Konstansok
és változók. Adatok bevitele,
tárolása és megjelenítése,
közlése.
Képletek és függvények
használata.
Feltételes elágazások. Ciklusok
típusai.
Összetett adattípusok, tömbök.
Típusalgoritmusok.
Rekurzió.
A programkészítés lépései.
Problémák megoldása
számítógépes modellekkel.

Hétköznapi tevékenységsorok,
algoritmusok leírása. Adott feladat
megoldásához algoritmus
tervezése. A szükséges adatok és
eredmények megtervezése.
Elemi és összetett adatok, képletek
és függvények használata.
Elágazások és ciklusok
alkalmazása.
Fejlesztő rendszer használata. A
kész program tesztelése és
alkalmazása.
Típusalgoritmusok alkalmazása
életszerű, gyakorlati feladatok
megoldása során.
(Összegzés, keresés, megszámlálás,
rendezés.)
Egyszerű modellek megismerése,
„kísérletezés” a modellekkel.
Például oldjunk meg,
algoritmizáljunk matematikai
feladatokat, modellezzünk egyszerű
fizikai rendszereket.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon információt keresni, megjeleníteni adatbázisban. Tudjon adattáblát
feltölteni megfelelő adatokkal. Képes legyen adatbázisban egyszerű lekérdezést végrehajtani.
Tudjon értelmezni alapvető algoritmusokat. Képes legyen egyszerű elágazást és ciklust
tartalmazó algoritmust leírni és értelmezni. Képes legyen egyszerű feladat megoldásához
algoritmust tervezni, leírni, kódolni, számítógépen futtatni és az eredményt értelmezni.
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12. évfolyam
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

Infotechnológia
Egyszerű modellek megismerése
vagy fejlesztése, „kísérletezés” a
modellekkel.
Szimulációk számítógéppel, a
paraméter-módosítás hatásai.
Irányítsunk, szabályozzunk valós
vagy virtuális eszközöket.
Kísérletezzünk a modellekkel.
A szimulációk eredményeinek
megfogalmazása.
Problémamegoldó tevékenység
Problémamegoldás Informatikai eszközök és
módszerek kiválasztása és
tervezése.
komplex alkalmazása.
Problémák megoldása egyénileg
Tantárgyi és iskolai problémák, vagy csoportban. Kooperatív
feladatok megoldása.
munkák, projektek.
Számítógéppel irányított és/vagy Számítógépes mérés. Robotok
intelligens rendszerek.
és/vagy virtuális eszközök
szabályozása, tanítása, irányítása.
Folyamatok és
rendszerek
modellezése

Problémák megoldása
számítógépes modellekkel.

Információs társadalom
Az informatika
fejlődéstörténete

Az információs
társadalomról

Információs korszakok a
történelemben.
A számítástechnika története.
Az internet és az IKT forradalma.
Fejlődési trendek, a robotok.
Az IKT veszélyei a
személyiségre, illetve az
egészségre.
Az információs vagy
tudástársadalom fő jellemzői.
A gazdaság, a környezet, a
kultúra és a személyiség az
információs társadalomban. A
környezetvédelem lehetőségei.
Az élethosszig tartó tanulás.
Az információ (adat, tudás,
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Kutatómunkák és dolgozatok,
prezentációk, weblapok írása
és/vagy bemutatása, előadása az
informatika történetének egy-egy
érdekes eszközéről vagy
technológiájáról.

Kutatómunkák az információs
társadalomról.
A jellemzők megvitatása,
összevetése a legújabb szociológiai,
gazdasági adatokkal.
Az elektronikus demokrácia
osztály- vagy iskolaszintű
„kipróbálása”, és/vagy társadalmi
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felfedezés, szabadalom,
találmány, szerzői mű …) mint
termék, szolgáltatás és .

Etika és jog

Adatvédelem.
Az információ
megbízhatósága.

méretű esélyeinek megvitatása.
Az információ és a tudás mint
érték: a társadalmi lét különböző
szféráiból vett példák
megbeszélése.
A szoftverek csoportosítása a
Konkrét szoftverek csoportosítása.
felhasználói jog szerint.
Licencszerződések
A szellemi termékek védelme,
tanulmányozása, szövegértése.
felhasználása és a szerzői jog.
A szerzői és a szabadalmi jogból
Alapvető viselkedési, publikálási idézett szövegek tanulmányozása,
szabályok. A szabad felhasználás megértése.
köre.
Adataink védelme.
Adatok (adataink) csoportosítása az
Az adatok hitelessége.
értékük és a szükséges védelem
Az információ és a tudás
(titkosság) szerint. Hagyományos
megbízhatósága.
és elektronikus hitelesítés.
Az internetes források
Példák felkutatása a média
megbízhatósága.
információinak megbízhatóságával
kapcsolatban,
az „elhallgatott” információ
szerepe.
A tudományos és az áltudományos
ismeretek felismerése,
megkülönböztetése.

Könyvtári informatika Médiainformatika
Az iskolai könyvtár információs
rendszere.
Elektronikus könyvtár, internetes
adatbázisok használata.
Digitális könyvtári médiumok.
Katalógusok és tájékoztató
eszközök.
Forrás- és információkeresés.
Az információkeresés stratégiája,
műveletei és algoritmusai.
Forrásfelhasználás.

A könyvtári információs rendszer
felhasználása a tanulásban.
Információs szükségletek
felismerése és kifejezése. Forrás- és
információkeresés.
A problémahelyzetnek megfelelő
tájékoztató eszközök kiválasztása
és komplex használata.
A médiumok tartalmi
hitelességének, formai esztétikai
értékének megítélése.
Könyvtári médiumok alkotó
felhasználása az etikai normák
követésével.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen képes számítógépes modellel dolgozni, az eredményeket értelmezni. A
tanuló ismerje az információs társadalom legfontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a szellemi
termékeket a jog védi. Tudja, hogy a szoftvereket csak a licencben meghatározott feltételekkel
szabad használni (a copyleft kivételével). Legyen tudatában az adatvédelem fontosságának.
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A tanuló tudjon jegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a
forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs
forrásokról. Legyen képes a problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközök
kiválasztására és használatára.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés
eredményességének vizsgálata. Az iskola pedagógiai programjában meghatározott módon
értékeljünk.
A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt területeket,
amelyekben a tanulóknak fejlődést kell elérniük. Ebben az alapvető ismeretelemek mellett
olyan tanulói képességekkel összefüggő tevékenységek szerepelnek, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a tanulók a következő évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák.
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:
- Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése,
rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és
reprodukálása.
- Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.
- Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni
és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő
képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális
közlések összhangja.
- Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról.
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A
tanulók számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebbhosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha
megadjuk a javítás lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai
kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a
tanulók rangsorolása. Ezzel szemben a végső jegynek az informatika tudásszintet kell
tükröznie, nem más szaktárgyi tudást, nem a magatartást vagy egyéb szempontot.
A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és
írásbeli értékelése alapján történhet. Formái:
- Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató
kérdések formájában vagy egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán.
- Szóbeli beszámoló
- Írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. Törekedni kell arra, hogy a feladat
megoldásához más szaktárgyi tudást és készséget, vagy egyéb ismeretet csak
minimális mértékben használjunk. A feladatok ne legyenek sem túl szokatlanok, sem
túl bonyolultak, az órai gyakorlathoz igazodjanak, emellett adjunk olyan feladatot is,
amely a tehetségesebb és gyakorlottabb tanulóknak szól. Csak azt szabad értékelni,
amit a feladat egyértelműen kér (előír). A tanulónak ne kelljen kitalálnia, hogy a
kérdéseken túlmenően mire vagyunk még kíváncsiak. Írásbeli munka lehet
fogalmakat, ismereteket vagy a problémamegoldást ellenőrző dolgozat, nagyobb
otthoni vagy könyvtári munkára építő házi dolgozat, vagy témazáró elméleti
feladatlap. A tanulóknak legtöbbször gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk az
operációs rendszert és a különböző alkalmazásokat vagy a könyvtárat használva.
- Szóbeli felelet lehet egy-egy kérdésre adott válasz, hozzászólás, kiselőadás például
az informatika történetéből, beszámoló valamely összetett feladat megoldásáról.
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-

Kiselőadás (például az informatika történetéből), írásbeli vagy szóbeli beszámoló
egy-egy témakörben a megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján, ennek
értékelése.

Az egyéni értékelés összegzésének összetevői:
-

Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való
együttműködés képessége alapján.
Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi,
írásbeli, szóbeli) és ennek értékelése.
Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének
írásbeli, szóbeli értékelése.
Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.
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INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA
I. Általános irányelvek
1. A képzés szabályozásának jogi háttere
A központi program

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
- a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, valamint
- az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
- a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
-

szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
az iskolai rendszerűszakképzésben részt vevőtanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII.
27.) OM rendelet,
az 54 481 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet alapján
készült.

A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző
intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés
megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan
leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a
meghatározott képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen
dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszergazda
Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám: 54 481 03 0010 54 01
Megnevezés: Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
Azonosítószám: 54 481 03 0010 54 03
Megnevezés: IT biztonság technikus
Azonosítószám: 54 481 03 0010 54 07
Megnevezés: Webmester
Szakképzési évfolyamok száma: 2
Elmélet aránya: 50 % Gyakorlat aránya: 50 %
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év.
Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető.
3. A képzés szervezésének feltételei
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Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia,
amelyhez az alábbiak szükségesek:
– számítógép-terem
– tanterem
– szaktanterem
– demonstrációs terem
A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell
ellátnia, amelyhez a következők szükségesek:
– számítógép-terem
– tanterem
– hálózati eszköz-labor
– elektronikai mérőlabor
– elektronikai tanműhely
– számítógépterem
– hálózati eszköz labor
– szaktanterem
– demonstrációs terem
– multimédia szaktanterem
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó
szervezetekkel együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a
gyakorlati oktatás feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző
iskola bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
4. A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

érettségi vizsga
nem szükségesek
nem szükségesek
nem szükséges
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5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete. A szakképesítéssel legjellemzőbben
betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
3131

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Számítógéphálózat-üzemeltető

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet
végez. Projektet tervez és értékel. Hardveres feladatokat lát el. Szoftveres feladatokat lát el.
Címtárat telepít, konfigurál, üzemeltet. Támogatja a biztonsági rendszert. Előadástechnikai
tevékenységet végez. Kereskedelmi tevékenységet folytat. Üzemelteti a külső és belső
hálózatot. LAN/WAN minősítéseket végez mérésekkel. LAN/WAN hálózatokat üzemeltet és
felügyel. Rendszer paramétereket mér, elemez és jelentéseket készít. LAN/WAN
hibaelhárítást végez. LAN/WAN adatvédelmet biztosít. LAN/WAN eszközöket telepít,
LAN/WAN hálózatot módosít.. Üzemelteti a vezeték nélküli hálózatot. VoIP rendszereket
üzemeltet, és telefonközpontot felügyel Televíziót, számítógép monitort javít CD/DVD
eszközöket javít. IT biztonságot dokumentál VPN-t (Virtuális Magánhálózatot) hoz létre.
Kliens oldali tűzfalat távolról konfigurál. A cég vezetésével konzultálva, biztonsági
szabályzatot hoz létre Számítógépes rendszerek szoftveres telepítését végzi. Információt gyűjt
és dokumentál munkájával kapcsolatban. Állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt
partnereinek/munkatársainak. Webtartalmak telepítését, frissítését és ellenőrzését végzi.
Webes szolgáltatások folyamatos monitorozását végzi/végezteti. Közreműködik tervezési,
fejlesztési feladatokban. Hozzáférési jogosultságot biztosít a partnereknek. Rendszer
konfigurálást végez és ellenőriz.
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
54 482 01 0000 00 00

megnevezése
Adatbázis adminisztrátor

54 481 01 1000 00 00

CAD-CAM informatikus

54 481 02 0000 00 00

Informatikai alkalmazásfejlesztő

54 481 04 0000 00 00

Informatikus

54 482 02 0000 00 00

IT kommunikációs szolgáltató

54 213 04 0000 00 00

Multimédia-alkalmazás fejlesztő

33 523 01 1000 00 00

Számítógép-szerelő, - karbantartó

6. A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása .A cél elérése érdekében el kell
sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges
tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,személyes,
társas és módszerkompetenciák).
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A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
”A” típusú ismeret:
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni,
ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre
tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan,
hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.
Elektromos áram élettani hatásai elsősegélynyújtás.
”B” típusú ismeret:
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén
meghiúsul a munkatevékenység.
”C” típusú ismeret:
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai
irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége
mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti;
összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő
ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni,
ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi
kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a
körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy
hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.
A szakmai készségek szintenként:
”5”ö-s szintűek:
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult
ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének
és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.
”4”-es szintűek:
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői,
illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek
szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.
”3”-as szintűek:
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve
szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek
önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.
”2”-es szintűek:
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett
képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és
azok önálló javítására.
7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
I.

1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
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A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon
használ Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel Adatmentést végez,
informatikai biztonsági eszközöket használ LAN- és WAN-hálózatokat használ Informatikai
angol nyelvű szakmai szöveget megért Tevékenységét dokumentálja Szoftverhasználati
jogokat alkalmaz Tervezi és szervezi a munkavégzést Betartja a munkavégzéssel összefüggő
szabályokat Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Minőségbiztosítással kapcsolatos alapfogalmak
B Munka-, környezet- és tűzvédelem
A Elektromos áram élettani hatásai, elsősegélynyújtás
B Erőforrások tervezése
C Műszaki dokumentációk
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Személyes kompetenciák: Precizitás, Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák: Együttműködés
Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Rendszerező képesség
II.

1143-06 Projektmenedzsment

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a projekt megtervezésében. A feladatterv kialakításában közreműködik A
projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi Részt vesz a
kockázatelemzésben Részt vesz a követelményelemzésben A projekt értékelésében
közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Projektirányítási rendszerek
C Kockázatelemzés
C Projekttervezés
C Erőforrás-kezelés
B Projektirányítás számítógéppel
B Speciális alapszabályok
C Case-eszközök
B Üzembehelyezés
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B Szoftverértékelés
C Életciklus
C Vállalkozási formák, cégalapítás
C Szervezés és vezetési szabályok
C Marketing és reklám alapfogalmak
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
4
5
5
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szervezőkészség

Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Kockázatvállalás
Társas kompetenciák: Együttműködő-készség
Módszerkompetenciák: Kompromisszumkészség. Kapcsolatfenntartó készség. Meggyőzőképesség.
III. 1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a pontos konfigurációt. Összerakja a munkaállomást, szervert. Üzembe
helyezi a munkaállomást, szervert és tartozékaikat. Üzembe helyezi a perifériás egységeket
(nyomtató, modem, UPS, scanner, USB eszközök, stb.). Hardver teszteket végez. Hardveres
hibát javít, elhárít. Berendezésekben alkatrészt cserél. Elvégzi a tervszerű és eseti
karbantartást. Megoldja a hardver problémát, vagy továbbítja a hardver problémát a
következő szintre. LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi. Eszközöket csatlakoztat a
hálózathoz. Teszteli a kiépített hálózatot. Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson,
szervereken. Beállítja a rendszer-és felhasználói paramétereket (IP cím, e-mail, felhasználó
név, policy, nyomtató, licence) a munkaállomásokon. Biztonsági mentést végez,
adathelyreállítást végrehajt. Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson. Telepíti a
hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken. Internetes szolgáltatásokat (proxy,
http, ftp, email stb.) telepít szervereken. Rendszeresen végrehajtja a tervszerűszoftverkarbantartást (kompaktálás, temp állományok törlése, töredezettség mentesítés stb.).
Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat. Előállítja a minta konfigurációt
(image-file). Teszteli a tervezett változtatásokat, és kezeli azokat a tesztek eredményei
alapján. Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver
verzió, egységesség stb.) Vezeti a licensz nyilvántartást, és rendszeresen ellenőrzi a licenszek
felhasználását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B
B

Számítógép generációk
Számítógép belső felépítése
Mikroprocesszorok
Memóriák
Háttértárak
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B
Perifériák
B
Sínrendszerek
B
Informatikai alapfogalmak
B
Szoftverek csoportosítása
B
Operációs rendszerek jellemzése
B
Operációs rendszerek feladatai
B
Operációs rendszerek csoportosítása
B
Algoritmus fogalma, jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Számítógép eszközcsoport, szerverek, perifériák használata
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák: Precizitás
Társas kompetenciák: Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Problémamegoldás, hibaelhárítás
IV. 1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál. Átviteli közegeket műszerrel minősít.
Sávszélességet mér LAN-on LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel. Hozzáférés vezérlés
listákat tervez és alkalmaz. VLAN-okat tervez és alkalmaz. Forgalomirányítókon behatolást
detektál. Forgalomirányítókat monitoroz. Forgalomirányítókat menedzsel. LAN/WAN
eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait elvégzi. Forgalmi adatokat
ellenőriz, rögzít és dokumentál. Fizikai topológiát, logikai felépítést, IP címzést dokumentál.
Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít. LAN/WAN eszközöket újra
konfigurál és végrehajtja az üzemeltetési utasítás vonatkozó részeit. Belső és külső
illetéktelen adathozzáférést detektál. LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést
ellenőriz. LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat. LAN eszközöket
konfigurál, LAN konfigurációt ment. WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment
LAN és WAN kapacitást tervez, távközlési technológiát választ. WLAN eszközöket
konfigurál, WLAN konfigurációt ment. VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt
ment. Belépteti a dolgozót. Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a
felhasználók hozzáférjenek a dokumentumokhoz. Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt
a felhasználóval (leltárfelelősség, szoftverfelelősségi nyilatkozat). Vezeti a felhasználó- és
jogosultság nyilvántartásokat. Módosítja a jogosultságokat. Fogadja és megoldja a
felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre. Rendszeresen frissíti a vírusirtó
rendszert és a vírusadatbázist. Rendszeresen frissíti és futtatja a kém-és reklámprogram
ellenes szoftvert a munkaállomásokon. Elemzi a rendszernaplókat. Szükség esetén értesíti a
biztonsági felügyeletet. Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról. Támogatja
a katasztrófamenedzsmentet. Üzemelteti a mentési rendszert. Vezeti a mentési naplót, hálózati
hibanaplót vezet és naprakészen tartja a dokumentációt. Elvégzi a tervezett és eseti
archiválásokat. Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát. Szükség esetén
üzembe állítja a tartalékeszközöket. Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat.
Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert. Üzemelteti az internetes
szolgáltatásokat (mail server, DNS, Proxy, stb.) Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver
karbantartását. Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát. Felismeri a
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külső és belsőhálózatban jelentkezőhibákat, elhárítja azokat, vagy továbbítja a hibaleírást a
következő szintre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
LAN/WAN alapismeretek
B
Hálózati eszközök
B
Hálózati átviteli közegek
B
Ethernet és más hálózati technológiák
B
OSI hálózati modell
B
TCP/IP hálózati modell
B
TCP/IP protokollkészlet
B
IP címzés
B
Forgalomirányítók konfigurálása
B
IOS parancsok
B
Irányítóprotokollok
B
Hibaelhárítás
B
Hozzáférésvezérlés listák
B
Haladó szintű forgalomirányítás
B
Kapcsolók konfigurálása
B
Konfigurálási ismeretek
B
Feszítőfa protokoll
B
Virtuális LAN-ok
B
Trönkprotokoll
B
Hálózattervezési ismeretek
B
Haladó IP címzés
B
WAN technológiák és eszközök
B
PPP
B
ISDN
B
Frame Relay
B Hálózatfelügyeleti ismeretek B WLAN alapismeretek B WLAN technológiák B
WLAN eszközök, konfigurálási ismeretek B Hálózati operációs rendszerek védelmi eszközei
BTűzfalak B VPN B VoIP technológia B VoIP eszközök konfigurálása B Számítógépes
rendszerek hardveres eszközeinek ismerete B Számítógépes rendszerek szoftveres
eszközeinek ismerete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
5

Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hálózattervek készítése

Személyes kompetenciák: Pontosság Kézügyesség
Társas kompetenciák: Együttműködő képesség
Módszerkompetenciák: Tervezés Rendszerben való gondolkodás
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V.

1164-06 Számítógépes rendszerek fizikai kiépítése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beléptető rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat). Folyamatszabályozási
rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat). Közigazgatási rendszereket épít ki
(kábelez, eszközöket csatlakoztat) Infokommunikációs (hálózat, VoIP) rendszereket épít ki
(kábelez, eszközöket csatlakoztat). Pénztári rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket
csatlakoztat). Oktatási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Számítógép felépítése, működési elve
B Karbantartási ismeretek
B Kábelezés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Hálózati rajz olvasása, értelmezése
4 Hálózati rajz készítése
Személyes kompetenciák: Kézügyesség
Társas kompetenciák: Segítőkészség
Módszerkompetenciák: Precizitás
VI. 1166-06 IT biztonságtechnika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
VPN kiszolgálót telepít VPN kiszolgálót konfigurál VPN távoli hozzáférést
Szoftveres védelmet tervez Hardveres védelmet tervez Ellenőrzi a biztonsági
betartását IPsec szolgáltatást telepít, konfigurál Digitális aláírást igényel, telepít,
Tanusítványkiszolgálót telepít, konfigurál Hardveres és szoftveres tűzfalat
konfigurál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Hálózati operációs rendszerek védelmi eszközei
BTűzfalak
B VPN
B VoIP technológia
B VoIP eszközök
B Konfigurálás
B Számítógépes rendszerek hardveres eszközei
B Számítógépes rendszerek szoftveres eszközei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Hálózati rajz olvasása, értelmezése
5
Hálózati rajz készítése
5
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
5
Kapcsolási rajz készítése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
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4

Folyamatábrák készítése

Személyes kompetenciák: Térlátás
Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség
VII. 1167-06 Webmester
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket
Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait Biztosítja az
állandó elérhetőséget (webmaster@domain.com) Fogadja, kezeli/továbbítja a weblátogatók
észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit. Fogadja a belső és külső munkatársak
webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait. Intézi a webtartalom telepítését és a hozzá
kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét. A közvetített webtartalmak megújítását elvégzi.
Ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követően különbözőmegjelenítési
felületeken. Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tesz a korrigálásra. Teszteléseket végez a
webtartalmak elérhetőségét illetően. Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat.
Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában. A
felhalmozott információk alapján rendszerbe illő és a feladathoz szükséges hardver és szoftver
eszközöket javasol Jogosultság struktúrát kezel a webes tartalom eléréséhez. Adatbázis
jogosultságokat kezel. A felhasználók adminisztrációját kezeli. Ellenőrzi a rendszeradminisztrátor által elvégzett webszolgáltatásokhoz szükséges konfigurációt.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B HTML-programnyelv
B Web-szerkesztő program
Személyes kompetenciák: Kézügyesség
Társas kompetenciák: Látás
Módszerkompetenciák: Rendszerező képesség Információgyűjtés
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54 481 03 0010 54 01 azonosító számú,
Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető
Az 54 481 03 0010 54 01 azonosító számú, Informatikai hálózattelepítő és –
üzemeltető megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója

megnevezése

1142-06

Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

1143-06

Projekt menedzsment

1168-06

Hardveres, szoftveres feladatok

1163-06

LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer

Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető szakmai követelménye
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Informatikai
rendszergazda/Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető szakma gyakorlása során szükséges
munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi
programban meghatározott ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül
valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

A feladatterv kialakításában közreműködik
A projekt értékelésében közreműködik
A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
Adatmentést végez informatikai biztonsági eszközöket használ
Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség
szoftverfelelősségi nyilatkozat)
Átviteli közegeket műszerrel minősít
Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók
hozzáférjenek a dokumentumokhoz
Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím e-mail felhasználó név
policy nyomtató licence) a munkaállomásokon
Belépteti a dolgozót
Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál
Berendezésekben alkatrészt cserél
Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
Biztonsági mentést végez adathelyreállítást végrehajt
Elemzi a rendszernaplókat
Előállítja a minta konfigurációt (image-file)
Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását
Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat
Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást
Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat
Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz
Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert
Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat elhárítja azokat vagy
továbbítja a hibaleírást a következő szintre
Fizikai topológiát logikai felépítést IP címzést dokumentál
Fogadja és megoldja a felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre
Forgalmi adatokat ellenőriz rögzít és dokumentál
Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál
Forgalomirányítókat menedzsel
Forgalomirányítókat monitoroz
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Forgalomirányítókon behatolást detektál
Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról
Hardver teszteket végez
Hardveres hibát javít elhárít
Hardvert üzemeltet szoftvert telepít
Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít
Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz
Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Internetes szolgáltatásokat (proxy http ftp email stb.) telepít szervereken
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
LAN- és WAN-hálózatokat használ
LAN és WAN kapacitást tervez távközlési technológiát választ
LAN eszközöket konfigurál LAN konfigurációt ment
LAN/WAN eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait
elvégzi
LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat
LAN/WAN eszközöket újra konfigurál és végrehajtja az üzemeltetési utasítás
vonatkozó részeit
LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést ellenőriz
LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi
Meghatározza a pontos konfigurációt
Megoldja a hardver problémát vagy továbbítja a hardver problémát a következő
szintre
Módosítja a jogosultságokat
Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Összerakja a munkaállomást szervert
Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát
Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott
szoftver verzió egységesség stb.)
Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist
Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a
munkaállomásokon
Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás temp
állományok törlése töredezettség mentesítés stb.)
Részt vesz a kockázatelemzésben
Részt vesz a követelményelemzésben
Részt vesz a projekt megtervezésében
Sávszélességet mér LAN-on: LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel
Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet
Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket
Támogatja a katasztrófamenedzsmentet
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken
Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken
Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson
Tervezi és szervezi a munkavégzést
Teszteli a kiépített hálózatot
Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát
Teszteli a tervezett változtatásokat és kezeli azokat a tesztek eredményei alapján
Tevékenységét dokumentálja
Üzembe helyezi a munkaállomást szervert és tartozékaikat
Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató modem UPS scanner USB
eszközök stb.)
Üzemelteti a mentési rendszert
Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server DNS Proxy stb.)
Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat
Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat
Vezeti a licensz nyilvántartást és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását
Vezeti a mentési naplót hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a
dokumentációt
VLAN-okat tervez és alkalmaz
VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt ment
WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment
WLAN eszközöket konfigurál, WLAN konfigurációt ment
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SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE
9.
37 hét

10.
37 hét

11.
37 hét

12.
32 hét

elméleti tantárgyak
Informatikai technológia

2/14. év
32 hét
elméleti tantárgyak

2

2

Hálózati technológiák

6

Hardver alapismeretek

3

Speciális hálózati technológiák

3

Hálózati operációs rendszerek

3

Hálózati eszközök

3

Hálózati alapismeretek

2

Hálózat menedzsment

3

Projekt menedzsment

2

Angol nyelv az informatikában

2

Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek

2

Vállalkozási ismeretek

2

6

Osztályfőnöki óra

1

Heti elméleti óraszám

20

Heti elméleti óraszám

2

2

6

Gyakorlati tantárgyak
Informatikai alapismeretek gyakorlat

2

2

Informatikai technológia gyakorlat

2

2

Számítástechnika

gyakorlati tantárgyak

2

Projekt menedzsment gyakorlata

2

Hálózati alapgyakorlatok

4

4

Hálózati eszközök alkalmazása

7

Speciális hálózati technológiák gyakorlata

4

Hálózat menedzsment gyakorlata

4

Heti gyakorlati óraszám

4

4

6

6

Heti gyakorlati óraszám

15

Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma

6

6

12

12

Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma

35

Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272

222

222

444

384

Évi össz. óraszám

Szakma évfolyamok összesített óraszámai

óraszám

arányok

elméleti tantárgyak

1202

50,27%

gyakorlati tantárgyak

1190

49,73%

Össz. óraszám

2392

Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

0,5%
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1. szakképzési évfolyam - szakmai alapozás
9.évfolyam
Informatikai technológia
9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Elektrotechnikai
alapismeretek
74 óra

Tartalmak
1. Alapfogalmak, alaptörvények (15 óra)
- Bevezetés
- Az atom felépítése, az ion fogalma
- A villamos töltés, a villamos erőtér,
térerősség
- Villamos feszültség, potenciál szintfelületek
- Coulomb törvénye
- Az elektromos áram
- Az elektromos munka és teljesítmény
meghatározása egyenáramú áramkörökben
- Kirchoff első és második törvénye
- Az elektromos ellenállás, az elektromos
vezetőképesség. Ohm törvénye
- Adott geometriájú vezető elektromos
ellenállásának meghatározása
- Az elektromos ellenállás függése a
hőmérséklettől, a PTK és NTK

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
30/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,

2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei,
összefüggések (20 óra)
- Ideális feszültség és áramgenerátor
- Sorosan és párhuzamosan kapcsolt
ellenállások eredő ellenállásának meghatározása
- Ellenállás hálózatok eredő ellenállásának
meghatározása
192

A továbbhaladás feltételei
A tanuló számításokban és
kapcsolásokban helyesen
használja a villamos
alapmennyiségek jelöléseit,
mértékegységeit, az alkatrészek
szabványos rajzjeleit.
- Ismerje és értelmezze a vezető
és a szigetelőanyagok
jellemzőit.
- Alkalmazza az áramköri Ohm
és Kirchhoff törvényeket.
- Tudja meghatározni és
értelmezni a villamos munkát, a
teljesítményt, a hatásfokot, az
ellenállás hálózatok eredőjét, helyesen értelmezi az
ellenállások hőfokfüggését.
- Ismerje a valós és ideális
generátor helyettesítő képeit,
tudja értelmezni üzemi
állapotait és megmagyarázni a
valós generátor viselkedését a
különböző üzemi állapotokban,
a generátor hatásfokának és
teljesítményének összefüggését.
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Témakörök

Tartalmak
- Valóságos feszültség és áramgenerátor
- Norton-Thevenin tétel
- Egyenáramú hálózatok analízise
3. A villamos-, és mágneses terek jellemzői. (14
óra)
- A villamos tér fogalma, jellemzői és
szemléltetése.
- Erőhatások villamos mezőben.
- Anyagok viselkedése villamos térben.
- Kondenzátorok, kapacitások.
- Az elektromos áram jellemzői és hatásai
- A mágneses térerősség,
- A mágneses mező energiája
- Tekercsek, tekercsek jellemzői, az
induktivitás.
- Transzformátor működési alapelve
4.váltakozó mennyiségek jellemzői (15 óra)
- Váltakozó áram illetve feszültség, előállítása,
ábrázolása és matematikai leírása
- Egyszeres összetett váltakozó áramú
hálózatok alaptörvényei, jellemzői.
5. Szinuszos hálózatok vizsgálata (10 óra)
A logaritmikus ábrázolás elve, az átviteli
karakterisztika általános alakja, amplitúdó-, ill.
fáziskarakterisztika ábrázolása.

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
- Legyen képes egyszerűbb
kétpólus Thevenin és Norton
helyettesítő képének
meghatározására.
- Tudja értelmezni az illesztés
fogalmát, s ismerje annak
gyakorlati vonatkozásait.
- Jellemezze az elektromos áram
hő-, vegyi, élettani és mágneses
hatását.
- Tudja felsorolni a hő- és a
vegyi hatás jellemző
alkalmazásait.
- Ismerje a villamos és
mágneses tér legfontosabb
jellemzőit.
- Ismerje a kondenzátorok
jellemzőit, tudja
megmagyarázni a kondenzátor
töltési és kisütési folyamatát,
- Ismerje a transzformátor
működési alapelvét
- Ismerje a váltakozó áramú
illetve feszültség, jellemezőit,
váltakozó áramú hálózatok
alaptörvényeit, jellemzőit

Informatikai technológia gyakorlat
9. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám : 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektrotechnikai

Tartalmak
1. .- Méréstechnikai alapfogalmak

Tanulói tevékenységformák
50/Kiscsoportos szakmai
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A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a feszültség-, áram-, és
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Témakörök
Tartalmak
- Feszültség-, áram-, és ellenállásmérő
ismeretek
alkalmazása áramkör tulajdonságai,
csatlakoztatása a mérendő áramkörben
számítási, építési és
- Kirchoff és Ohm törvényének igazolása
mérési feladatok
méréssel
során
40 óra
2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényeinek
vizsgálata méréssel
- Feszültség- és áramgenerátor belső
ellenállásának mérése
- Ellenállásmérés egyenáramú hálózatokban
- Terheletlen és terhelt feszültség, illetve
áramosztó mérése

Tanulói tevékenységformák
munkavégzés irányítással,
30/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
20/Villamos rajz értelmezése

A továbbhaladás feltételei
ellenállásmérő tulajdonságait,
felhasználási lehetőségeit a
mérendő áramkörben.
- Legyen képes Kirchoff és Ohm
törvényének igazolására méréssel
- Legyen képes alkatrészek
tulajdonságainak mérésére és
ábrázolására a frekvencia
függvényében

10/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,

- Ismerje meg a szimuláció
alkalmazásának lehetőségét, a
szimulációs eljárásokat.
- Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő
üzemmódot megválasztani.

3. A villamos-, és mágneses terek jellemzőinek
vizsgálata
- Kondenzátorok elektromos
tulajdonságainak vizsgálata egyenáramú
áramkörökben
- A kondenzátor egyenfeszültségre
kapcsolásakor lejátszódó jelenségek
4.váltakozóáramú áramkörök vizsgálati
módszerei
- Elektronikus alapműszerek, hanggenerátor ,
Oszcilloszkóp , működése, műszerhasználat
Elektrotechnikai
alapáramkörök
szimulációs vizsgálata
34 óra

Egy áramköri szimulációs program bemutatása ,
egyszerűbb feladatok megoldásának
demonstrálása, a lehetőségek és korlátok
ismertetése.
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
40/Műveletek gyakorlása

A továbbhaladás feltételei
- Tudjon szimulációs programot
használni, egyszerű áramkörökön
szimulációt végezni, munkáját
menteni,dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
9. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.1/x1142-06 Az
információtechnol
ógia alapjai
4 óra
166/1.3/x1142-06
Operációs
rendszerek
elmélete
4 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem a részegységek
bemutatásával, a belőlük felépített
számítógép (Neumann elvű számítógép
blokkvázlat, részegységek funkciója, és
jellemzői, perifériák típusa és jellemzőik)
kezeléséhez szükséges ismeretek elsajátítását
teszi lehetővé
Az ismeretek birtokában a tanuló képes lesz
meghatározni az adott alkalmazási területre
megfelelő konfigurációt
A tanuló megismeri az információs
hálózatok fajtáit, az internet és az intranet
fogalmát, jellemzőit
Megtanulja az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság megteremtésének a
módjait
A hardver ismeretek elsajátítása mellett a
szoftverek szerepét és fajtáit is megtanulják
A tanulók megismerik a zárt, és a nyílt
forráskódú operációs rendszerek ismérveit,
tulajdonságait, különbségeit (Windows,
Linux)
Megismerik a szoftverjogokat (licence,

Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
30/Információk feladattal
- Ismerje a Neumann elvű számítógép
vezetett rendszerezése,
blokkvázlatát, a részegységek funkciója,
40/Olvasott szöveg
és jellemzőit.
feladattal vezetett
- Ismerje az információs hálózatok fajtáit,
feldolgozása,
az internet és az intranet fogalmát,
30/Hallott szöveg feladattal
jellemzőit
vezetett feldolgozása,
- Ismerje a az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság
megteremtésének a módjait
- Ismerje a szoftverek szerepét és fajtáit.

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
195

- Ismerje a zárt, és a nyílt forráskódú
operációs rendszerek ismérveit,
tulajdonságait, különbségeit.
- Ismerje a szoftverjogok fajtáit.
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Témakörök

Tartalmak
shareware, freeware)

166/1.4/x1142-06
Operációs
rendszerek
(gyakorlat)
4 óra

-

166/1.5/x1142-06
Irodai
alkalmazások
elméleti alapjai
2 óra

-

-

-

166/1.6/x1142-06 Szövegszerkesztés
20 óra

-

-

Tanulói tevékenységformák
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
Az operációs rendszerekről az elméletben
30/Információk feladattal
tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák a
vezetett rendszerezése,
tanulók
40/Olvasott szöveg
A tananyagelem keretében egy operációs
feladattal vezetett
rendszert telepítenek és konfigurálnak a
feldolgozása,
tanulók
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
Az MS Office mellett a tanulók megismerik 30/Információk feladattal
az Open Office programcsomagot
vezetett rendszerezése,
Megismerkednek a multimédia
40/Olvasott szöveg
alapjaival,mind hardver, mind szoftver
feladattal vezetett
tekintetében
feldolgozása,
Megtanulják a számítógép és a
30/Hallott szöveg feladattal
kommunikáció biztonságát szolgáló
vezetett feldolgozása,
eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem,
kémprogramok elleni védelem)
Megismerik a hálózati eszközök fajtáit
Megismerkednek az informatikai
tevékenységek dokumentálásával is
A tanulók megismerik a szövegszerkesztés 30/Információk feladattal
alapjait Megtanulják a WYSIWYG
vezetett rendszerezése,
szövegszerkesztő jellemzőit Megtanulják az 40/Olvasott szöveg
állománykezelési funkciókat, továbbá a
feladattal vezetett
karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és feldolgozása,
az objektumot formázását
30/Hallott szöveg feladattal
Használják a keresés, a csere, a beszúrás
vezetett feldolgozása,
funkciókat Létrehoznak stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és
helyesírás ellenőrzést
Megismerik a grafikus elemeket,
kördokumentumot készítenek
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A továbbhaladás feltételei
Tudjon egy operációs rendszert
telepíteni és konfigurálni.

Ismerje az MS Office mellett az Open
Office programcsomagot
Ismerje a multimédia alapjait,mind
hardver, mind szoftver tekintetében
Ismerje a számítógép és a
kommunikáció biztonságát szolgáló
eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem,
kémprogramok elleni védelem)
Ismerje a hálózati eszközök fajtáit.
Legyen tisztába az informatikai
tevékenységek dokumentálásának
alapelveivel.
Ismerje a szövegszerkesztés alapjait,
jellemzőit.
Tudja használni az állománykezelési
funkciókat, továbbá a karakter, a
bekezdés, a szakasz, az oldal és az
objektumot formázását
Tudja használni a keresés, a csere, a
beszúrás funkciókat.
Tudjon létrehozni stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és
helyesírás ellenőrzést
Tudja használni a grafikus elemeket,
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Témakörök

Tartalmak

166/1.9/x1142-06 Prezentációkészít
és
20 óra
166/1.7/x1142-06
Táblázatkezelés
20 óra

-

Tanulói tevékenységformák

A tananyagelem elsajátításával a tanulók
képesek lesznek egy adott témát bemutató
diasorozat elkészítésére
Megtanulják a prezentáció készítés
alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt
-, a struktúra -, és az egységesség szabály)
Megtanulják a sablon, a tervezősablon, a
színséma, az egyéni háttér fogalmát és
alkalmazását
Megtanulják a diamozgatást, a szövegekkel , a képekkel -, és más objektumokkal való
műveleteket
Animációkat, és különböző effektusokat
hoznak létre Hiperhivatkozásokat kezelnek
Megtanulják kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,

Megtanulják elindítani, beállítani, testre
szabni a táblázatkezelőt
Megismerik a tanulók a cella, az oszlop, a
sor, valamint a munkalap fogalmát
Megtanulják az adatok (szám, szöveg,
egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a
módosítását, továbbá a törlését.
Megtanulják a címzési módokat, a
függvényeket.
Képesek lesznek a táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és
importálni

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,

-

-

-
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A továbbhaladás feltételei
kördokumentumot készíteni.
Legyen képes egy adott témát bemutató
diasorozat elkészítésére.
Ismerje a prezentáció készítés
alapfogalmait (a kevesebb több -, a
kontraszt -, a struktúra -, és az
egységesség szabály)
Tudja alkalmazni a sablon, a
tervezősablon, a színséma, az egyéni
háttér funkciókat.
Tudja alkalmazni a diamozgatást, a
szövegekkel -, a képekkel -, és más
objektumokkal való műveleteket
Tudjon létrehozni animációkat,
különböző effektusokat és
hiperhivatkozásokat kezelni.
Tudja kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást
Tudja elindítani, beállítani, testre
szabni a táblázatkezelőt.
Ismerje a cella, az oszlop, a sor,
valamint a munkalap fogalmát.
Legyen képes az adatok (szám, szöveg,
egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a
módosítását, továbbá a törlését
elvégezni.
Tudja használni a címzési módokat, a
függvényeket.
Tudjon táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint
exportálni és importálni
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10. évfolyam
Informatikai technológia
10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák
10/Tesztfeladat
Elektronikai - Elektronikus alapelemek (20 óra)
megoldása.
alapismeretek - Félvezető elemek, félvezetők fizikája
74 óra
- A pn átmenet kialakulása, tulajdonságai
30/Információk
- A dióda és a tranzisztor felépítése, fizikai
feladattal vezetett
működése,
rendszerezése.
karakterisztikái, paraméterei
30/Olvasott szöveg
- Különleges diódák: LED, Schottky-dióda, Zener- feladattal vezetett
dióda
feldolgozása.
- Térvezérlésű tranzisztorok: FETMOS-FET
30/Hallott szöveg
felépítése, fizikai működése, karakterisztikái,
feladattal vezetett
paraméterei
feldolgozása
- Négypólusok (24 óra)
- Négypólus paraméterek meghatározása, az
erősítés fogalma
- Az erősítők jellemzői
- Erősítő kapcsolások
- Erősítő csatolása
- Frekvenciafüggés meghatározása, ábrázolása
- Amplitúdó- és fáziskarakterisztikák
Zajok és torzítások
- A zajok és torzítások okai, fajtái és jellemzői
- A zajok és torzítások csökkentésének lehetőségei
Visszacsatolás fogalma, negatív visszacsatolás
hatása az erősítő tulajdonságaira lehetőségei
- Tápegységek (10 óra)
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A továbbhaladás feltételei
-

-

-

-

Legyen képes a különböző szempontok alapján a
kétpólusokat és a négypólusokat csoportosítani,
a kétpólus és a négypólus paramétereket
értelmezni, átviteli jellemzőket számolni és
ábrázolni.
Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető
dióda működését, a félvezetők hőfokfüggését, a
félvezető dióda karakterisztikáját, rajzolja fel
jelképi jelölését.
Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor
működését, értelmezze jelleggörbéiket.
Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket..
Ismerjen egy erősítő alapkapcsolást és annak
jellemezőit.
Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle
visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását az
erősítők jellemzőire
Értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit, tudja
megmagyarázni a zajok és torzítások okait,
ismertetni a zajok és torzítások csökkentési
megoldásait.
Legyen képes az impulzus fogalmának és
jellemzőinek értelmezésére, az impulzusfajták
felsorolására.
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei

- Tápegységek felépítése, áramköri összetevői
- Tápegységek működési jellemzői
1. Az impulzustechnika alapfogalmai (15 óra)
2. Impulzus fogalma, jellemzői
3. Impulzusformálás
4. Jelformálók, vágóáramkörök
5. Impulzus előállító áramkörök
- Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális
megjelenítők
(10 óra)

-

Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit,
legyen képes felsorolni a passzív és aktív
jelformálók alkalmazási területeit.
Tudja elmagyarázni az impulzus előállító
áramkörök működését.
Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait,
felépítésüket,
értelmezze
legfontosabb
paramétereiket
Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális
megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit,
alkalmazási lehetőségeit.

.
Informatikai technológia gyakorlat
10. évfolyam: 2 óra/hét - Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektronikai
ismeretek
alkalmazása
építési és mérési
feladatok során
40 óra

Tartalmak

-

Elektronikus
áramkörök
szimulációs

-

Tanulói
tevékenységformák
Az elektronikus alkatrészek jellemzőinek 10/Hallott szöveg
vizsgálata
feldolgozása
( Dióda, bipoláris tranzisztor, JFET, MOS jegyzeteléssel,
FET.)
10/Információk feladattal
erősítős kapcsolások vizsgálata
vezetett rendszerezése,
(időtartomány és frekvenciatartomány)
40/Kiscsoportos szakmai
Impulzus jellemzők vizsgálata
munkavégzés irányítással,
Tápegységek és részegységeik vizsgálata 40/Műveletek gyakorlása,
Optoelektronikai áramköri elemek
vizsgálata
Egy áramköri szimulációs program
10/Hallott szöveg
bemutatása , egyszerűbb feladatok
feldolgozása
megoldásának demonstrálása, a
jegyzeteléssel,
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A továbbhaladás feltételei
-

Ismerje az elektronikus alkatrészek
jellemzőinek vizsgálati módszereit.
Ismerje a villamos jelek, jelsorozatok
oszcilloszkópos vizsgálati módszereit.
Tudjon erősítő jellemzőket vizsgálni.
Ismerje az Impulzus jellemzők vizsgálati
lehetőségeit.
Tudja a tápegység és részegységeinek
vizsgálatát elvégezni.

-

Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő üzemmódot
megválasztani.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
lehetőségek és korlátok ismertetése.

vizsgálata
34 óra

Tanulói
tevékenységformák
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás feltételei
-

Tudjon szimulációs programot használni,
a tanult áramkörökön szimulációt végezni,
munkáját menteni, dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
10. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.8/x1142-06
Adatbáziskezelés
25 óra

Tartalmak

-

166/1.10/x1142-06 Internet és
intranet
25 óra
-

Tanulói
tevékenységformák
A tanulók elsajátítják egy korszerű
30/Információk feladattal adatbázis-kezelő szoftver használatát
vezetett rendszerezése,
Megismerik az adatbázis-kezelés
40/Olvasott szöveg
alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs,
feladattal vezetett
index, adatbázis tervezés), a programok
feldolgozása,
jellemzőit (munkafelület szerkezete,
30/Hallott szöveg
nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis feladattal vezetett
elemek), a táblákkal való műveleteket
feldolgozása,
(létrehozás, nézetek, módosítás,importálás,
exportálás, keresés)
Megtanulják és alkalmazzák a lekérdezést,
továbbá az űrlapok és a jelentések
használatát
A tanulók megismerik az internet és az
30/Információk feladattal intranet fogalmát, különbségeit
vezetett rendszerezése,
Megismerik a böngészőprogramokat, a
40/Olvasott szöveg
keresőgépeket és azok használatát
feladattal vezetett
Megtanulják az elektronikus levelezés
feldolgozása,
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
30/Hallott szöveg
felépítése, protokollok), egy levelező
feladattal vezetett
200

A továbbhaladás feltételei
Tudjon használni egy korszerű
adatbázis-kezelő szoftvert.
Ismerje az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell,
kulcs, index, adatbázis tervezés), a
programok jellemzőit (munkafelület
szerkezete, nézetmódok, állomány
műveletek, adatbázis elemek), a
táblákkal való műveleteket (létrehozás,
nézetek, módosítás,importálás,
exportálás, keresés).
Ismerje az internet és az intranet
fogalmát, különbségeit.
Ismerjen böngészőprogramokat, a
keresőgépeket és azok használatát
Ismerje az elektronikus levelezés
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
felépítése, protokollok), egy levelező

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
program működését, beállításait, valamint a
levelekkel történő műveleteket (írás,
másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék
létrehozása, csatolások) FTP, Chat

166/1.11/x1142-06 Multimédia- és
kommunikáció
24 óra

A tanulók megismerik a multimédiás
környezet hardver (hangszóró, mikrofon,
webkamera) és szoftver elemeit Megtanulják
egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő
szoftver használatát

Tanulói
tevékenységformák
feldolgozása,

30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
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A továbbhaladás feltételei
program működését, beállításait,
valamint a levelekkel történő
műveleteket (írás, másolás, mentés,
nyomtatás, címjegyzék létrehozása,
csatolások) FTP, Chat
Ismerje a multimédiás környezet
hardver (hangszóró, mikrofon,
webkamera) és szoftver elemeit .
Ismerjen egy egyszerű hangrögzítő és
rajzkészítő szoftver használatát

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
11.évfolyam
Hardvertechnológia
11. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 111 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Digitális
technika
50 óra

Tartalmak
-

-

-

-

A BOOLE ALGEBRA ALAPJAI
- A logikai hálózat fogalma, csoportosítása, alapelemei,
- tipikus alkalmazási területei.
Kombinációs hálózatok leírási módjai
- Szöveges megfogalmazás, logikai függvények,
- logikai kapcsolási rajz, igazságtáblázat, Karnaugh
- tábla, tipikus kombinációs hálózatok.
KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK TERVEZÉSE ÉS
VIZSGÁLATA
- Univerzális logikai függvények és az ezeket megvalósító
- építőelemek, szisztematikus tervezési
Sorrendi hálózatok
- Csoportosítás, leírási módszerek és építőelemek,
- állapottáblázat, állapotegyenlet, állapotdiagram,
- szinkron és aszinkron hálózatok alapmodelljei.
Szinkron hálózatok tervezése és vizsgálata
Tároló alapelemek, flip-flop típusok és ezek
alkalmazástechnikája, kapukból és tárolóelemekből álló
hálózat tervezése .
Tipikus szinkron hálózatok
- Számlálók, regiszterek, összetett szinkron rendszerek.
Valóságos digitális rendszerek jellemzői
- sebességjellemzők, jelterjedési késési idő,
- teljesítményjellemzők, következményei,
- kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és ezek kezelési
202

Tanulói
tevékenységform
ák
10/Tesztfeladat
megoldása,
30/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
30/Olvasott
szöveg feladattal
vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei

-

-

-

-

-

Tudjon logikai függvényt
egyszerűsíteni a logikai algebra
felhasználásával illetve grafikus
módszerrel.
Tudja értelmezni a funkcionálisan teljes
rendszer fogalmát, és tudjon maximum
négyváltozós függvényt realizálni két
vagy többszintű logikai hálózattal.
Ismerje és értelmezze a szekvenciális
hálózat fogalmát.
Ismerje a digitális áramkörök és
áramkörcsaládok legfontosabb
jellemzőit, tudja értelmezni azok
katalógusadatait
Tudja értelmezni a funkcionális
áramkörök jellemzőit, működését.
Ismerje a funkcionális áramkörök
működési feltételeit, tudjon adott
feladathoz áramkört/áramköröket
választani.
Ismerje a valóságos digitális rendszerek
alapvető működési jellemzőit.
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Témakörök

166/1.1/x11 68-06
Hardver
alapismere
tek
61 óra

Tartalmak

Tanulói
tevékenységform
ák

technikái.
- zaj- és zavarproblémák
A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék
meg a hardver architektúrák rendszerét és tekintsék át
működését és feladatait

10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk
önálló
rendszerezése,
20/Olvasott
szöveg feladattal
vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei

Ismerje a memóriák típusait, legyen
tisztában alkalmazási és bővítési
lehetőségeikkel, kialakításukkal.
Tudja értelmezni a mikroprocesszorok
belső rendszertechnikáját, működését.
ismerje a hardver architektúrák
rendszerét, működését és feladatait.

-

-

Hálózati operációs rendszerek
11. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 111 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(elmélet)
50 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja operációs
rendszerek ismerete jártassági szinten
(operációs rendszerek feladata, fajtái,
számítógépes operációs rendszerek
felépítése, működési elvei)
Konkrét operációs rendszer
fájlkezelése, parancsai,

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
203

-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje az operációs rendszerek
feladatát, fajtáit, számítógépes
operációs rendszerek felépítését,
működési elveit.
Ismerjen egy konkrét operációs
rendszer fájlkezelését, parancsait,
memóriakezelését, megszakítási
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Témakörök

166/2.3/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(elmélet)
61 óra

-

Tartalmak
memóriakezelése, megszakítási
rendszerének fogalom szintű
ismerete, rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás, segédprogramok
A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások (protokollok) ismerete
jártasság szintjén

Tanulói tevékenységformák
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

204

-

A továbbhaladás feltételei
rendszerét fogalom szinten.
Legyen képes a
rendszerkonfigurálás, környezet
beállítás és segédprogram kezelésre.
Ismerje az internetes szolgáltatások
(protokollok) fontosabb típusait,
jellemzőit.
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Számítástechnika
11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
Programozási alapismeretek
14 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az algoritmikus
gondolkodás és programozás
gyakorlatának alapjaival és készséget
szereznek annak használatában egy
magasszintű programnyelv használata
mellett.
Egyszerű algoritmusok leírása,
megvalósítása
Blokkdiagram, struktogram, metanyelvi
leírás

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/
Algoritmus/Programkészítés
-

Programozási gyakorlat
60 óra
-

A választott magasszintű programnyelv
felépítésének és használatának
megismerése
Magas szintű program szerkezete.
Adattípusok és deklarációk.
A magas szintű programozási nyelv
utasításai.
A struktúrált programozás alapjai.
Eljárások és függvények szerkezete,
hívása.
Fájlkezelés.

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/ /Programkészítés
-

205

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a programozás lényegét,
célját, főbb elvi jellemzőit.
Értse a korszerű programozás alapját
képező kódolási elveket,
számrendszereket.
Értse az algoritmus fogalmát, legyen
képes egyszerűbb matematikai vagy
fizikai feladatok megoldási
algoritmusának megfogalmazására.
Legyen képes algoritmusok
folyamatábrában vagy struktogramban
való ábrázolására.
Ismerje fel a folyamatábra vagy
struktogram alapján az algoritmus főbb
lépéseit.
Tudja a változók és konstansok
megadásának módját.
Legyen képes felállítani logikai
feltételeket, és ezek alapján legyen képes
elágazás, esetszétválasztás és ciklus
megtervezésére és a megoldási
algoritmusban való elhelyezésére.
Legyen tisztában a deklaráció,
programtörzs, függvény és eljárás
fogalmával, alkalmazásuk lehetőségével.
Ismerjen egy programozási nyelv
fontosabb utasításait, fejlesztési
környezetét, segédanyagát és kiegészítő´
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
rutinjait.

Hálózati alapgyakorlat
11. évfolyam: 4 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 148 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1168-06 Hardver-szerelési
ismeretek
50 óra
166/1.3/x1168-06
Hardver
üzemeltetési
ismeretek
48 óra

-

166/1.4/x1168-06
Hálózat szerelési
ismeretek
50 óra

-

-

Tartalmak
Hardveres anyag- és eszköz ismeret
elsajátítása Mérőeszközök működése,
teszt programok ismerete
Számítógépeket, perifériákat és
egyéb eszközöket szerelnek össze
Tesztelik, dokumentálják
működésüket
Hibát behatárol, részegységet cserél,
konfigurációt bővít
Számítógépek, perifériák és egyéb
eszközök hardveres/szoftveres
üzemeltetési és karbantartási
ismeretei. (pl. BIOS Setup)

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök
megfigyelése adott szempontok
alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
20/Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök
megfigyelése adott szempontok
alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
A tananyagelem célja, hogy
20/Üzemelési hibák szimulálása
alapszíntű villamossági ismereteket és megfigyelése,
nyújtson, bemutassa a hálózati
20/Mérés,
teszterek funkcióit, működési módját 60/Műveletek gyakorlása,
és kezelését
Ismertesse a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
206

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a hardveres anyag, eszköz
készletét, mérőeszközök működését,
teszt programok használati lehetőségét
Tudjon számítógépeket, perifériákat és
egyéb eszközöket össze szerelni.
Legyen képes tesztelési,
dokumentációs feladatokat levégezni.
Tudjon hibát behatárolni, részegységet
cserélni, konfigurációt bővíteni.
Legyen képes számítógépek, perifériák
és egyéb eszközök
hardveres/szoftveres üzemeltetésére és
karbantartására. (pl. BIOS Setup)

Ismerje a gyakorlatban a hálózati
teszterek funkcióit, működési módját
és kezelését .
Ismertje a legelterjedtebb LAN átviteli
közegeket, a kábelek specifikációit
készítésüknek és tesztelésüknek
módját, eszközeit
Ismerje a LAN-okban, WAN-okban
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Témakörök
-

-

Tartalmak
tesztelésüknek módját, eszközeit
A tananyagelem kitér a hálózati
rendszerekben fellépő
hibajelenségekre
Célja, hogy megismertesse a LANokban, WAN-okban használt
kábelezést A tananyagelem célja,
hogy bemutassa és gyakoroltassa a
LAN-okban használt kábelezés
tervezését, valamint ismereteket
nyújtson a LAN-okban, és a WAN
kapcsolathoz használt eszközök
típusairól, felhasználási területeiről
A tananyagelem kiterjed egyszerű
hálózatok megvalósítására,
a kábelezésből adódó hibák
felismerésére, kijavítására. Ismerje
meg a vezeték nélküli hálózatok
(WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok
szereléstechnológiáját

Tanulói tevékenységformák
-

-

A továbbhaladás feltételei
használt kábelezést
Ismerje a LAN-okban használt
kábelezés tervezését, valamint a
LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz
használt eszközök típusairól,
felhasználási területeit.
Tudjon egyszerű hálózatokat
megvalósítani.
Legyen képes a kábelezésből adódó
hibák felismerésére, kijavítására
Ismerje a vezeték nélküli hálózatok
(WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok
szereléstechnológiáját.

12.évfolyam
Hálózati alapismeretek
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.1/x1163-06
Hálózati
alapismeretek

Tartalmak

-

Tanulói
tevékenységformák
A hálózati alapismeretek tananyagelem
10/Tesztfeladat
tanításának célja, hogy alapszinten megismertesse megoldása,
a hálózati alapfogalmakat, feladatokat és
10/Információk
207

A továbbhaladás feltételei
-

Ismerje a hálózati alapfogalmakat,
feladatokat és topológiákat, hálózatok
csoportosítását, a terminológiát, a
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Témakörök

Tartalmak

64 óra
-

-

-

Tanulói
tevékenységformák
topológiákat, hálózatok csoportosítását, a
feladattal vezetett
terminológiát, a digitális sávszélesség fogalmát
rendszerezése,
A tananyagelem célja, hogy egyrészt alapszintű
20/Információk önálló
villamossági ismereteket nyújtson, és a erre
rendszerezése,
alapozva megismertesse a legelterjedtebb LAN
20/Olvasott szöveg
átviteli közegeket, a kábelek specifikációit
feladattal vezetett
készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit feldolgozása,
A tananyagelem kitér a hálózatokban fellépő
40/Hallott szöveg
zajokra, áthallásokra, zavarokra
feldolgozása
Célja, hogy megismertesse a hálózatokban
jegyzeteléssel,
használt kábelezést, gyakoroltassa a kábelezés
tervezését, ismereteket nyújtson a hálózatokban
használt eszközökről
A tanulók megismerkednek a hálózati átviteli
közegekkel, hálózati kártyákkal

A továbbhaladás feltételei
-

-

-

digitális sávszélesség fogalmát.
Ismerje a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit.
Legyen tisztában a hálózatokban
fellépő zajok, áthallások, zavarok
fogalmával, okaival, fizikai
hátterével.
Ismerje a hálózatokban használt
kábelezést.
Legyen gyakorlata a kábelezés
tervezés, a hálózatokban használt
eszközökről.
A tanulók megismerkednek a hálózati
átviteli közegekkel, hálózati
kártyákkal

Hálózati alapgyakorlatok
12. évfolyam: 4óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra : 128 óra, csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1163-06
Hálózati
alapgyakorlatok
35 óra

-

Tartalmak
A tanulók elsajátítják a hálózati
(LAN/WAN) kábelezés fogásait, az
EIA/TIA szabvány előírásait
Kábeleket készítenek, falicsatlakozókat
és patchpaneleket kötnek be, tesztelikmérik az elkészített hálózatot
Kábelezési tervet készítenek
Hálózati kártyákat szerelnek és
telepítenek

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
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A továbbhaladás feltételei
Tudja a hálózati (LAN/WAN)
kábelezés fogásait használni, az
EIA/TIA szabvány előírásait
betartani.
Tudjon kábeleket készíteni,
falicsatlakozókat és patchpaneleket
bekötését elkésziteni, tesztelni –
mérni az elkészített hálózatot.
Legyen képes kábelezési tervet
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Témakörök
-

Tartalmak
Hálózati eszközöket alapszinten
szerelnek-kötnek be Hibaelhárítást
végeznek

Tanulói tevékenységformák
40/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás feltételei
készítenek.
Tudjon hálózati kártyákat szerelni és
telepíteni
Tudjon hálózati eszközöket
alapszinten beszerelni – bekötni.
Tudjon hibaelhárítást végezni.

-

166/2.2/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(gyakorlat)
35 óra
166/2.4/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(gyakorlat)
35 óra

-

A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás,
üzemeltetés, mendzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

-

A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások legalább két OS felett
(WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.)
ismerete jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
33 óra

-

A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete jártasság
szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó, hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment)

20/Dokumentálás,
20/Mentés,
20/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Konfigurálás,
20/Szoftvertelepítés,

-

A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment)
-

-

Legyen jártas legalább két OS felett
internetes szolgáltatásokat telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment feladatainak
elvégézében. (WWW, EMAIL, FTP,
DNS stb.).
Ismerje a hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment feladatai,
funkciói fogalmát.
Legyen jártas a konfigurácó-,
hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment
feladatkörében.

Projekt menedzsment gyakorlat
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban
Számítógép labor
Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
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Témakörök
166/1.7/x1143-06
Projektirányítás
számítógéppel
24 óra

-

166/2.4/x1143-06
Üzembehelyezési
ismeretek
20 óra

-

166/3.4/x1143-06
Marketing és
reklám a
gyakorlatban
20 óra

-

-

Tartalmak
A tanulók megismernek egy
projektirányító programot
A program segítségével egy adott
feladatot oldanak meg a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a költségtervezésen
keresztül, az időtervezésig
A tanulók megismerik az
üzembehelyezési dokumentáció
készítését, az installálás menetét
Megtanulják, hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a
további kapcsolattartásra, valamint a
garanciális javításokat megítélni, és
elvégezni
A tanulók a megszerzett ismeretek
alapján egy marketing vagy reklám
anyagot készítenek el

Tanulói tevékenységformák
10/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

20/Csoportos helyzetgyakorlat,
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
30/Információk önálló
rendszerezése,
30/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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A továbbhaladás feltételei
Ismerjen egy projektirányító
programot.
Tudjon a program segítségével egy
adott feladatot megoldani a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a
költségtervezésen keresztül, az
időtervezésig
Ismerje az üzembehelyezési
dokumentáció készítését, az
installálás menetét.
Tudja , hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a
további kapcsolattartásra, valamint
a garanciális javításokat megítélni,
és elvégezni
Tudjon a megszerzett ismeretek
alapján egy marketing vagy reklám
anyagot elkészíteni
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Projekt menedzsment
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1143-06
Alapismeretek
10 óra
166/1.6/x1143-06
A projekt
nyomonkövetése
8 óra
166/1.5/x1143-06
Időtervezés
6 óra

166/1.4/x1143-06
Költségtervezés
6 óra
166/1.3/x1143-06
Erőforrástervezés
6 óra

166/1.2/x1143-06

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók megismerik a nyomkövetés 10/Tesztfeladat megoldása,
alapelveit, a csoportmunka feladatait, 20/Információk önálló
a jelentések fajtáit
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók megismerik az ütemterv
10/Tesztfeladat megoldása,
előkészítésének, elkészítésének,
20/Információk önálló
módosításának (átütemezés) lépéseit
rendszerezése,
Megtanulják, hogyan lehet az időigényt 70/Hallott szöveg feldolgozása
csökkenteni, valamint a negatív
jegyzeteléssel,
tartalékidőt kiiktatni
- A tanulók megismerik a költségtervezés 10/Tesztfeladat megoldása,
alapelveit, úgymint költségadatok,
20/Információk önálló
költségjellemzők, költségek
rendszerezése,
csökkentésének módjai
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók az erőforrástervezés során
10/Tesztfeladat megoldása,
megismerik az erőforrások definícióját, 20/Információk önálló
a hozzárendelését, az erőforráshasználat rendszerezése,
ábrázolását, továbbá a munka
70/Hallott szöveg feldolgozása
szabályozásának lehetőségeit, valamint jegyzeteléssel,
az erőforráskészletek használatát
- A tanulók megismerik a feladattervezés 10/Tesztfeladat megoldása,
-

Tartalmak
A tanulók a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetik a
szoftverek területére
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A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetni a
szoftverek területére.

-

Ismerje a nyomkövetés alapelveit,
a csoportmunka feladatait, a
jelentések fajtáit

-

Ismerje az ütemterv
előkészítésének, módosításának
(átütemezés) lépéseit.
Tudja, hogyan lehet az időigényt
csökkenteni, valamint a negatív
tartalékidőt kiiktatni
Ismerje a költségtervezés
alapelveit, úgymint költségadatok,
költségjellemzők, költségek
csökkentésének módjai

-

-

-

Ismerje az erőforrások
definícióját, a hozzárendelését, az
erőforráshasználat ábrázolását,
továbbá a munka szabályozásának
lehetőségeit, valamint az
erőforráskészletek használatát
Ismerje a feladattervezés
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Témakörök
Feladattervezés
6 óra

Tartalmak
-

166/1.1/x1143-06
A
projektirányítás
alapismeretei
6 óra
166/2.2/x1143-06
Fejlesztő és
tesztelő eszközök
6 óra

-

166/2.3/x1143-06
Szoftverértékelés
10 óra

-

-

-

alapelveit
Megismerik a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit.
Megtanulják az ütemterv elkészítését,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá a
külső projektek beillesztésének
lehetőségeit
A tanulók megismerkednek a
projektirányítás alapfogalmaival.
Áttekintik a projektek életének
legfontosabb szakaszait

Tanulói tevékenységformák
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
A tanulók megtanulják kiválasztani a
10/Tesztfeladat megoldása,
fejlesztő és tesztelő eszközöket
20/Információk önálló
Megismerik az integrált fejlesztői
rendszerezése,
környezet jellemzőit, a CASE70/Hallott szöveg feldolgozása
eszközöket, valamint az optimalizálásra jegyzeteléssel,
szolgáló eszközöket

-

A tanulók megismerik a szoftver
értékelés szempontjait
(felhasználóbarát, hatékony,
hordozható, könnyen módosítható stb.)
Tisztázzák a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat Megtanulják a
szoftverek életciklusának állomásait

-

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-
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A továbbhaladás feltételei
alapelveit
Ismerje a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit
Ismerje az ütemterv elkészítését,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá
a külső projektek beillesztésének
lehetőségeit
Ismerje a projektirányítás
alapfogalmait, a projektek
életének legfontosabb szakaszait.
Tudja kiválasztani a fejlesztő és
tesztelő eszközöket.
Ismerje az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az
optimalizálásra szolgáló
eszközöket.
Ismerje a szoftver értékelés
szempontjait (felhasználóbarát,
hatékony, hordozható, könnyen
módosítható stb.)
Ismerje a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat.
Ismerje a szoftverek
életciklusának állomásait
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Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tartalmak

166/2.2/x1142-06 A munkahely és a
környezet
védelme
12 óra
-

166/2.1/x1142-06
A munkajog
alapismeretei
6 óra

-

166/2.3/x1142-06 Minőségbiztosítás
32 óra

Tanulói
tevékenységformák
A tanulók megismerik a munka-, a tűz-, 10/Csoportos
és a környezetvédelem alapfogalmait (EU helyzetgyakorlat,
szabványok)
5/Szöveges előadás egyéni
Megtanulják a munkavégzés tárgyi és
felkészüléssel,
személyi feltételeit
25/Információk feladattal Alkalmazzák a munkavédelmi
vezetett rendszerezése,
előírásokat (érintésvédelem,
60/Hallott szöveg
védőfelszerelés) Megtanulják az
feldolgozása
elsősegélynyújtás alapjait
jegyzeteléssel,
A tanulók megismerik a munkaszerződés
fogalmát, kritériumait, a munkaviszony
létesítés és megszüntetés módjait
Megismerik a munkavállalók jogait és
kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a munkaügyi
viták rendezési módjait

5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
70/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók megismerik a
minőségbiztosítási szabványokat, és
eljárásokat

5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
35/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
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A továbbhaladás feltételei
Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó
előírásokat.
Megismeri a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelemmel kapcsolatos
előírásokat, az ezekkel kapcsolatos
események kivizsgálására és
dokumentálására vonatkozó szabályokat.
Tudja használni munkája során a munka-,
tűz-, és balesetvédelmi eszközöket,
berendezéseket.
Ismerje a munkaszerződés fogalmát,
kritériumait, a munkaviszony létesítés és
megszüntetés módjait.
Megismerik a munkavállalók jogait és
kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a munkaügyi viták
rendezési módjait
Ismerje a minőségbiztosítási szabványokat,
és eljárásokat.
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Témakörök
166/3.1/x1143-06
Vállalkozási
ismeretek
6 óra

Tartalmak

-

166/3.2/x1143-06 Szervezési és
vezetési ismeretek 4 óra
-

166/3.3/x1143-06
Marketing és
reklám
alapismeretek
4 óra

-

Tanulói
tevékenységformák
A tanulók megismerik a jelenleg hatályos 10/Tesztfeladat
vállalkozási formák jellemzőit, az
megoldása,
alapítás lépéseit
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
-

Ismerje a jelenleg hatályos vállalkozási
formák jellemzőit, az alapítás lépéseit

A tanulók megismerik a vállalatigazdaságtani alapfogalmakat.
Megismerik a szervezés alapvető
területeit (gyártás, gyártmány, ügyvitel
stb), a vezetés fogalmát, folyamatát,
társadalmi jelentőségét
A vezetés legkorszerűbb elméleti és
gyakorlati módszereit, a vezetési
funkciókat, a vezetési stílusokat

10/Tesztfeladat
megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A tanulók megismerik a
marketingtevékenység alapfogalmait
Megtanulják a “jó” reklám ismérveit

20/Írásos elemzések
készítése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
60/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

-
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Ismerje a vállalati-gazdaságtani
alapfogalmakat
Ismerje a szervezés alapvető területeit
(gyártás, gyártmány, ügyvitel stb), a
vezetés fogalmát, folyamatát,
társadalmi jelentőségét
Ismerje a vezetés legkorszerűbb
elméleti és gyakorlati módszereit, a
vezetési funkciókat, a vezetési
stílusokat
Ismerje a marketingtevékenység
alapfogalmait, a “jó” reklám ismérveit
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Előképzettség nélkül érkező tanuló a 9-12 évfolyamok szakmai tantárgyainak anyagát az 1/13. évfolyamon sajátítja el.
Éves óraszáma megegyezik négy évfolyam összes óraszámával.
2. szakképzési évfolyam - szakmai képzés
14. évfolyam
Hálózati technológiák
14. évfolyam: 6 óra/hét, elméleti óraszám: 192 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1163-06 Hálózati modellek
32 óra
-

166/2.2/x1163-06 Hálózati eszközök
60 óra
-

Tartalmak
A hálózati modellek tananyagelem tanításának
célja, hogy megismertesse a tanulókkal a réteges
felépítésű, általános kommunikációs modellt
A tananyagelem egyik fő feladata, az OSI
modell és a TCP/IP modell megismertetése,
mivel ezek a későbbi tananyagok fontos
előfeltételei
A tanulók megismerik a hálózati rétegek
feladatait és a különböző hálózati protokollokat
Megismerkednek a TCP/IP prorokollkészlettel,
és az IP címzéssel, továbbá az alhálózatok
fogalmával és a forgalomirányítással
A hálózati eszközök tananyagelem tanításának
célja, hogy megismertesse a tanulókat az
eszközök LAN-okban és WAN-okban betöltött
szerepével
A tanulók értsék meg az eszközök működési
elvét, hálózati szerepét.
Megismerik a hálózati eszközök szerepét OSI
modellre építve.
Megismerkednek alapszinten a hálózati
eszközök (repeater, bridge, switch, router)
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Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása, 10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
Értse meg a réteges felépítésű,
általános kommunikációs modellt.
Ismerje az OSI modell és a TCP/IP
modellt, a hálózati rétegek
feladatait és a különböző hálózati
protokollokat
Legyen tisztában a TCP/IP
prorokollkészlet, az IP címzés,
továbbá az alhálózatok fogalmával
és a forgalomirányítással.

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,

Ismerje az eszközök LAN-okban
és WAN-okban betöltött
szerepével
Értse meg az eszközök működési
elvét, hálózati szerepét
Ismerje a hálózati eszközök
szerepét OSI modellre építve
Értse meg alapszinten a hálózati
eszközök (repeater, bridge, switch,
router) működését.

-

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/2.3/x1163-06
Ethernet
ismeretek
60 óra

Tartalmak
-

-

-

166/5.2/x1163-06 WAN protokollok
40 óra
-

-

Tanulói tevékenységformák

működésével
Az Ethernet ismeretek tananyagelem célja, hogy
megismerjék a tanulók az Ethernet technológia
fogalmait, működési elvét, feladatait, a keretek
felépítését, és leggyakoribb változatait
A tanulók ismerjék meg a LAN-ok működése
során fellépő jelenségeket (ütközés, szórás),
ennek figyelembevételével tudjanak hálózatokat
tervezni.
Megismerkednek a közeghozzáférés
problémájával és megoldásaival (CSMA/CD,
Token Ring)Megismerkednek a kapcsolás
alapfogalmaival, eszközeivel
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az IPv4 szűkös címterének
gazdaságosabb kihasználását lehetővé tevő
technológiákat
A tanulók képesek lesznek különböző hálózati
környezetekben az átjárókat NAT és PAT
működésre konfigurálni
A DHCP megismerésével központi
menedzseléssel megoldható címkiosztási
rendszert tudnak konfigurálni
forgalomirányítókon
Az alapvető WAN-technológiák ismertetése
után alapszintű WAN - tervezési ismereteket is
nyújt a tantárgy
Továbbá cél az ISDN és a DDR technika
ismertetése
A tanulók képesek lesznek elsődleges vagy
tartalékkapcsolatként használatos ISDN
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10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
-

-

-

-

-

Ismerje az Ethernet technológia
fogalmait, működési elvét,
feladatait, a keretek felépítését, és
leggyakoribb változatait
Ismerje a LAN-ok működése
során fellépő jelenségeket
(ütközés, szórás), és ennek
figyelembevételével tudjanak
hálózatokat tervezni
Ismerje a közeghozzáférés
problémájával és megoldásaival
(CSMA/CD, Token Ring) a
kapcsolás alapfogalmaival,
eszközeivel
Ismerje az IPv4 szűkös címterének
gazdaságosabb kihasználását
lehetővé tevő technológiákat
Legyen képes a különböző hálózati
környezetekben az átjárókat NAT
és PAT működésre konfigurálni
Tudjon a DHCP megismerésével
központi menedzseléssel
megoldható címkiosztási rendszert
konfigurálni forgalomirányítókon
Ismerje az alapvető WANtechnológiákat, és az alapszintű
WAN-tervezési ismereteket.
Ismerje az ISDN és a DDR
technikákat.
Legyen képes elsődleges vagy
tartalékkapcsolatként használatos
ISDN interfészeket igény szerinti

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
interfészeket igény szerinti kapcsolódásra
konfigurálni

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
kapcsolódásra konfigurálni

Hálózati eszközök
14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óra : 96 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/3.1/x1163-06
Forgalomirányító
k alapszintű
ismerete
48 óra

-

-

166/4.1/x1163-06
Kapcsolók
alapszintű
ismerete
48 óra

-

-

-

Tartalmak
A forgalomirányítók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tanulókat a
forgalomirányítók LAN-okban és WANokban betöltött szerepével
A tanulók megismerik a forgalomirányítók
alapvető kezelését, beüzemelését
Megismerik a forgalomirányítók operációs
rendszerét, alapvető parancsait,
konfigurálását, a különböző
irányítóprotokollokat és a TCP/IP
protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit
Megismerik a hibaelhárítás módszereit

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A kapcsolók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a különböző
hálózati készülékek működését,
szegmentálási képességeit
Megismerkednek a kapcsolás elméletével,
a kapcsolók felépítésével és működésével,
az operációs rendszer vagy a firmware
alapvető parancsaival
A tananyagelem gyakorlati ismereteket

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-
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-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a forgalomirányítók
LAN-okban és WAN-okban
betöltött szerepét.
Legyen képes a
forgalomirányítók alapvető
kezelésére, beüzemelésére.
Megismerik a forgalomirányítók
operációs rendszerét, alapvető
parancsait, konfigurálását, a
különböző irányítóprotokollokat
és a TCP/IP protokollkészlet
vezérlő és hibaüzeneteit
Ismerje a hibaelhárítás
módszereit
Ismerje az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a
különböző hálózati készülékek
működését, szegmentálási
képességeit.
Legyen tisztában a kapcsolás
elméletével, a kapcsolók
felépítésével és működésével, az
operációs rendszer vagy a
firmware alapvető parancsaival .
A tananyagelem gyakorlati

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
készít elő a kapcsolók működésének
megfigyelésére és parancssoros
konfigurációjára

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
ismereteket készít elő a
kapcsolók működésének
megfigyelésére és parancssoros
konfigurációjára

Hálózati eszközök alkalmazása
14. évfolyam: 7 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 224 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/3.2/x1163-06 Forgalomirányító
k konfigurálása
30 óra
-

166/3.3/x1163-06
Forgalomirányító
k felügyelete

Tartalmak
A forgalomirányítók konfigurálása
tananyagelem tanításának célja, hogy a
tanulók képesek legyenek a
forgalomirányítók alapvető kezelésére,
beüzemelésére
A forgalomirányítók adott paramétereknek
megfelelő alapkonfigurációjának
elkészítésére
Cél, hogy a tanulók részletesen megismerjék
a forgalomirányító működését, a működés
ellenőrzésére szolgáló tesztek elvégzését
Fontos, hogy a tanulók részletesen
megismerkednek a TCP protokoll és a hozzá
tartozó szállítási rétegbeli protokollok
működésével így képessé vállnak a
forgalomirányítón tűzfalfunkciókat beállítani
a hálózat megfelelő működése és védelme
érdekében
Haladó szinten ismerkednek a TCP/IP
protokollkészlettel
- Célja, hogy a tanulókat megismertesse a
forgalomirányítók üzemeltetésével, a felmerülő
hibák felderítésével, javításával.

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
-

-

20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
-
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A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a forgalomirányítók
alapvető kezelésére, beüzemelésére
Legyen képes a forgalomirányítók
adott paramétereknek megfelelő
alapkonfigurációjának elkészítésére .
Ismerje a forgalomirányító
működését, a működés ellenőrzésére
szolgáló teszteket.
Részletesen ismerje a TCP protokoll
és a hozzá tartozó szállítási rétegbeli
protokollok működést.
Legyen képes a forgalomirányítón
tűzfalfunkciókat beállítani a hálózat
megfelelő működése és védelme
érdekében
Haladó szinten ismerje a TCP/IP
protokollkészletet.

Ismerje a forgalomirányítók
üzemeltetésének alapjait.
Legyen képes a felmerülő hibák

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
30 óra

-

-

-

166/3.4/x1163-06
Irányító
protokollok
30 óra

166/5.1/x1163-06
Haladó IP címzés
30 óra

Tartalmak
Megismerik az IOS frissítés lehetőségeit, a
konfigurációs fájlok elmentésének és
visszatöltésének lehetőségeit, a jelszóhelyreállítás folyamatát is is
Az RIP és IGRP irányítóprotokollok korlátait
túllépve kihasználják a fejlettebb képességekkel
rendelkező RIP2, OSPF és EIGRP irányító
protokollokban rejlő lehetőséget
Hozzáférésvezérlés listákat készítenek.
Megismerkednek az osztálynélküli
forgalomirányítással, továbbá az OSPF és
EIGRP irányító protokolokkal

Tanulói tevékenységformák
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
-

- A tananyagelem tanításának célja, hogy a
tanulókat megismertesse a
forgalomirányításhoz használt belső irányító
protokollok működésével, jellemzőivel
- A program során a tanulók képesek lesznek
adott feladathoz legmegfelelőbb irányító
protokollt választani, a kiválasztott
irányítóprotokollal a forgalomirányítót
felkonfigurálni, az esetlegesen felmerülő
hibákat feltárni és javítani
- Forgalomirányítási esettanulmányt készítenek
- A tananyagelem áttekintést és gyakorlati
ismeretetek nyújt az irányító protokollokkal
kapcsolatos hibákról és azok elhárításának
módszereiről

20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
-

- A VLSM technológia megismerésével a
tanulók képesek lesznek a rendelkezésre álló
címtartomány ésszerűbb és takarékosabb

20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett

-
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A továbbhaladás feltételei
felderítésére, javítására.
Ismerje az IOS frissítés lehetőségeit, a
konfigurációs fájlok elmentésének és
visszatöltésének lehetőségeit, a
jelszó-helyreállítás folyamatát .
Legyen képes a RIP2, OSPF és
EIGRP irányító protokollokban rejlő
lehetőségek kihasználására.
Tudjon hozzáférésvezérlés listákat
készíteni.
Legyen tisztába az osztálynélküli
forgalomirányítással, továbbá az
OSPF és EIGRP irányító
protokolokkal.
Ismerje a forgalomirányításhoz
használt belső irányító protokollok
működését, jellemzőit.
Legyen képes adott feladathoz
legmegfelelőbb irányító protokollt
választani, a kiválasztott
irányítóprotokollal a
forgalomirányítót felkonfigurálni, az
esetlegesen felmerülő hibákat feltárni
és javítani
Készítsen forgalomirányítási
esettanulmányt.
Ismerje a elméleti és gyakorlati
szinten is az irányító protokollokkal
kapcsolatos hibákat és azok
elhárításának módszereit.
Legyen képes a VLSM technológia
megismerésével a rendelkezésre álló
címtartomány ésszerűbb és

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

166/4.2/x1163-06
Kapcsolók
konfigurálása
30 óra

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
kihasználására.
elemzés,
- Az útvonal-összefogás és -összegzéssel pedig a 10/Hálózati eszköz
forgalomirányító-táblák méretének csökkentése megfigyelése adott
révén tudnak hatékonyabb hálózati működést
szempontok alapján,
beállítani
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
-

-

166/4.3/x1163-06 Kapcsolók haladó
szintű ismerete
30 óra
-

A továbbhaladás feltételei
takarékosabb kihasználására,
Tudjon az útvonal-összefogás és összegzéssel a forgalomirányítótáblák méretének csökkentése révén
hatékonyabb hálózati működést
beállítani.

A kapcsolók konfigurálása tananyagelem
tanításának célja, hogy a tanulók képesek
legyenek a kapcsolók alapvető kezelésére,
beüzemelésére, a kapcsolók adott
paramétereknek megfelelő
alapkonfigurációjának elkészítésére.
Hibaelhárítást végeznek, jelszót állítanak
helyre

20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

Legyen képes a kapcsolók alapvető
kezelésére, beüzemelésére, a
kapcsolók adott paramétereknek
megfelelő alapkonfigurációjának
elkészítésére.
Legyen képes hibaelhárítást végezni,
jelszót helyre állítani.

A tananyagelem tanításának célja, hogy a
tanulók megismerkedjenek a redundáns
kapcsolt hálózatokban a hurkok és az ezekből
adódó szórási viharok kialakulásának módját
Az STP megismerése után képesek lesznek a
gyökérponti híd meghatározására
A másik fő cél az összetett helyi hálózatokban
egyre fontosabb szerephez jutó VLAN
technológia megismerése.
Először egyetlen kapcsolón tudják beállítani a
virtuális hálózatokat, később képesek lesznek
trönkölési eljárások és trönk protokollok
segítségével az egész hálózatra vonatkozó
egységes VLAN-rendszer kialakítására

20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

Ismerje a kapcsolt hálózatokban a
hurkok és az ezekből adódó szórási
viharok kialakulásának módját.
Legyen képes a gyökérponti híd
meghatározására.
Ismerje a VLAN technológia
felhasználási lehetőségeit.
Tudjon elvégezni virtuális hálózati
beállításokat.
Legyen képes trönkölési eljárások és
trönk protokollok segítségével az
egész hálózatra vonatkozó egységes
VLAN-rendszer kialakítására.
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PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/5.3/x1163-06
WAN eszközök
24 óra

-

166/5.4/x1163-06
WAN
konfigurálás
20 óra

-

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tananyagelem célja, hogy bemutassa a
20/Üzemelési hibák
WAN-kapcsolatokhoz használt soros
szimulálása és megfigyelése,
kommunikációt .
20/Feladattal vezetett
A tanulók képesek lesznek a forgalomirányító elemzés,
DTE és DCE interfészeit azonosítani és a
10/Hálózati eszköz
megfelelő működéshez beállítani.
megfigyelése adott
Megismerteti a tanulókat a PPP és a HDLC
szempontok alapján,
beágyazások közötti különbséggel, alkalmazási 10/Munkamegfigyelés adott
lehetőségükkel
szempontok alapján,
A PAP és a CHAP elméletén túl a gyakorlatban 40/Műveletek gyakorlása,
is bemutatja ezeket az authentikációs
eljárásokat
A tananyagelem tanításának célja, hogy a
20/Üzemelési hibák
tanulók képesek legyenek a WAN eszközök
szimulálása és megfigyelése,
alapvető kezelésére, beüzemelésére, WAN
20/Feladattal vezetett
eszközök adott paramétereknek megfelelő
elemzés,
alapkonfigurációjának elkészítésére
10/Hálózati eszköz
További cél, hogy megismerjék a tanulók az
megfigyelése adott
ISDN és a Frame Relay technológiát
szempontok alapján,
A Frame Relay segítségével lehetőség van a
10/Munkamegfigyelés adott WAN hálózati infrastruktúra és sávszélesség
szempontok alapján,
hatékonyabb kihasználására.
40/Műveletek gyakorlása,
A tanulók képesek lesznek a Frame Relay helyi
alinterfészeken történő konfigurációjával
állandó virtuális kapcsolatok létrehozására

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a WAN-kapcsolatokhoz
használt soros kommunikáció
alapfogalmait.
Legyen képes a forgalomirányító
DTE és DCE interfészeit azonosítani
és a megfelelő működéshez beállítani
Ismerje a PPP és a HDLC
beágyazások közötti különbségek
alkalmazási lehetőségeit.
A gyakorlatban is ismerje a PAP és a
CHAP authentikációs eljárásokat.
Legye képes a WAN eszközök
alapvető kezelésére, beüzemelésére,
WAN eszközök adott paramétereknek
megfelelő alapkonfigurációjának
elkészítésére.
Ismerje az ISDN és a Frame Relay
technológiákat.
Legyen képes a Frame Relay helyi
alinterfészeken történő
konfigurációjával állandó virtuális
kapcsolatok létrehozására.

Speciális hálózati technológiák
14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám : 96 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/6.2/x1163-06 VoIP ismeretek

Tartalmak
A tanulók megismerik a VoIP
alapfogalmait, működését és eszközeit,

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje a VoIP alapfogalmait,
működését és eszközeit, PSTN és IP
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Témakörök
elmélet
48 óra

-

166/6.1/x1163-06 WLAN ismeretek
elmélet
48 óra
-

Tartalmak
PSTN és IP WAN kapcsolatát
Megismerik a VoIP technológiákat,
topológiákat, a biztonság és a tervezés,
továbbá a monitoring, hibaelhárítás
problémáit

Tanulói tevékenységformák
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott szempontok
alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
A tanulók megismerik a WLAN
20/Üzemelési hibák szimulálása szabványait, alapfogalmait, működését és
és megfigyelése,
eszközeit (router, bridge, access point,
20/Feladattal vezetett elemzés,
antenna)
10/Hálózati eszköz
Megismerik a vezetéknélküli
megfigyelése adott szempontok
technológiákat, topológiákat, a biztonság és alapján,
a tervezés, továbbá a monitoring,
10/Munkamegfigyelés adott
hibaelhárítás problémáit
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás feltételei
WAN kapcsolatát
Ismerje VoIP technológiákat,
topológiákat, a biztonság és a tervezés,
továbbá a monitoring, hibaelhárítás
problémáit.
Ismerje a WLAN szabványait,
alapfogalmait, működését és eszközeit
(router, bridge, access point, antenna)
Ismerje a vezetéknélküli
technológiákat, topológiákat, a
biztonság és a tervezés, továbbá a
monitoring, hibaelhárítás problémáit

Hálózat menedzsment
14. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 64 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete jártasság
szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó-,
hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment)

Tanulói tevékenységformák
20/Szoftvertelepítés
20/Konfigurálás
20/Tesztelés, hibaelhárítás
20/Mentés
20/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a legfontosabb
menedzselési eljárásokat.

Speciális hálózati technológiák gyakorlata
14. évfolyam: 4 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 128 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
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Témakörök
166/6.3/x1163-06 WLAN ismeretek
gyakorlat
64 óra
-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy a
tanulók képesek legyenek a WLAN eszközök
alapvető kezelésére, beüzemelésére
A WLAN eszközök adott paramétereknek
megfelelő biztonsági beállításának
végrehajtása, alapkonfigurációjának
elkészítésére

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

166/6.4/x1163-06 VoIP ismeretek
gyakorlat
64 óra
-

A tananyagelem tanításának célja, hogy a
tanulók képesek legyenek a VoIP eszközök
alapvető kezelésére, beüzemelésére
A VoIP eszközök adott paramétereknek
megfelelő alapkonfigurációjának
elkészítésére
Forgalmi adatokat mérnek, elemeznek,
dokumentálnak

20/Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

-

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a WLAN eszközök
alapvető kezelésére,
beüzemelésére
Legyen képes a WLAN eszközök
adott paramétereknek megfelelő
biztonsági beállításának
végrehajtása,
alapkonfigurációjának
elkészítésére
Legyen képes, a VoIP eszközök
alapvető kezelésére,
beüzemelésére.
Legyen képes a VoIP eszközök
adott paramétereknek megfelelő
alapkonfigurációjának
elkészítésére
Tudjon forgalmi adatokat mérni,
elemezni, dokumentálni.

Hálózat menedzsment gyakorlat
14. évfolyam: 4 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám,: 128 óra csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/7.1/x1163-06
Hálózati eszközök
felügyelete
30 óra

Tartalmak
- A hálózatfelügyelet fejezetrészben a tanulók
megismerkednek a legfontosabb menedzselési
elvárásokkal és eljárásokkal, ezekre a
mindennapi munkájuk során rendkívül nagy
szükségük lesz
- Megismerkednek a hardveres és szoftveres
védelmi eszközökkel
- Megismerkednek vírusvédelmi rendszerekkel,
tűzfalakkal,VPN-t konfigurálnak

Tanulói tevékenységformák
10/Dokumentálás,
20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
40/Hálózati eszköz
megfigyelése adott szempontok
alapján,
10/Szoftvertelepítés,
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-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a legfontosabb
menedzselési eljárásokat.
Ismerje a hardveres és
szoftveres védelmi eszközöket
Ismerje a vírusvédelmi
rendszereket.
Tudjon tűzfalakkal,VPN-t
konfigurálni.
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Témakörök
166/7.2/x1163-06
Hálózati
biztonság
30 óra

-

166/7.3/x1163-06
Hálózattervezés
24 óra

-

166/7.4/x1163-06
Felhasználók
felügyelete
30 óra

-

166/7.5/x1163-06
Hibamenedzsmen
t
30 óra

-

Tartalmak
Használják a számítógépes rendszerek
hardveres és szoftveres eszközeit
A hálózati biztonság tananyagelemben a
tanulók megismerkednek a legfontosabb
biztonsági elvárásokkal és eljárásokkal,
ezekre a mindennapi munkájuk során
rendkívül nagy szükségük lesz.
Megismerkednek a hálózati eszközök
védelmével, a forgalomszűrés lehetőségeivel
A Hálózattervezés tananyagelemben, a LAN
tervezés során megismerik a tanulók az OSI
modellre épített hálózattervezést, továbbá a
WAN tervezés során a háromrétegű
hálózattervezést
A tananyagelemben megismerik a tanulók a
felhasználó menedzsment legfontosabb
feladatait (létrehozás, beléptetése,
hozzáférések szabályozása, dokumentálás,
képzés)
A tananyagelemben megismerik a tanulók a
hibamenedzsment legfontosabb feladatait
(mentés, archíválás, szisztematikus
hibaelhárítás)

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Feladattal vezetett elemzés,
30/Hálózat megfigyelése adott
szempontok alapján,
30/Szoftvertelepítés,

-

10/Dokumentálás,
60/Hálózattervezés,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Szoftvertelepítés,

-

10/Dokumentálás,
60/Felhasználókezelés,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Szoftvertelepítés,
10/Dokumentálás,
60/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Szoftvertelepítés,

-

Ismerje a legfontosabb
biztonsági elvárásokat és
eljárásokat.
Ismerje a hálózati eszközök
védelmével, a forgalomszűrés
lehetőségeit.

Ismerje a LAN tervezés során
az OSI modellre épített
hálózattervezést, továbbá a
WAN tervezés során a
háromrétegű hálózattervezést.
Ismerje a felhasználó menedzsment
legfontosabb feladatait
(létrehozás, beléptetése,
hozzáférések szabályozása,
dokumentálás, képzés)
- Ismerje a hibamenedzsment
legfontosabb feladatait (mentés,
archíválás, szisztematikus
hibaelhárítás)

Vállalkozási ismeretek
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám : 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
a 0001-06
azonosító számú,
„A vállalkozások

Tartalmak

Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
10/Csoportos
Ismerje a :
helyzetgyakorlat,
- belső és külső források biztosításának
5/Szöveges előadás
lehetőségeit ,

A tanyagelem tanításának célja, hogy a tanulók
ismerjék meg a :
- A vállalkozási formák jellemzőit
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Témakörök
alapítása,
működtetése,
átszervezése,
megszüntetése”
megnevezésű
szakmai
követelménymodul
alapján készült
tananyagegységek
64 óra

Tartalmak

-

Tanulói
tevékenységformák
Az üzleti terv tartalma, felépítését
egyéni
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatait felkészüléssel,
A belső és külső források biztosításának
25/Információk
lehetőségeit
feladattal vezetett
A telephely kiválasztásának szempontjait
rendszerezése,
A telephely külső/belső arculata kialakításának
60/Hallott szöveg
szempontjait
feldolgozása
A szükséges létszám és munkakörök
jegyzeteléssel
megállapításának szempontjait
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek
kialakítását
Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait
A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatait
A munkaszerződések megkötésére, felbontására
vonatkozó előírásokat, szabályokat
A munkatársak kiválasztásának folyamatát, a
béralku lefolytatását
Pénzügyi, számviteli alapfogalmakat
A finanszírozás lehetőségeit, a likviditás
fenntartásának módjait
A vagyonmérleg és az eredménykimutatás
adatainak értelmezését, felhasználását a
döntésekben
A vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati
teendőit
- A vállalkozás megszüntetésének formáit,
gyakorlati teendőit
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-

a telephely kiválasztásának,arculata
kialakításának szempontjait,
a szükséges létszám és munkakörök
megállapításának szempontjait,
humánerőforrás-gazdálkodás szerepét
és, feladatait ,
a tevékenységhez szükséges tárgyi
feltételek kialakítását,
az áru- és vagyonvédelem
biztosításának módjait,
a munkaszerződések megkötésére,
felbontására vonatkozó előírásokat,
szabályokat,
a munkatársak kiválasztásának
folyamatát, a béralku lefolytatását,
a pénzügyi, számviteli alapfogalmakat,
a finanszírozás lehetőségeit, a
likviditás fenntartásának módjait,
a vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezését,
felhasználását a döntésekben,
a vállalkozás átszervezésének formáit,
gyakorlati teendőit,
a vállalkozás megszüntetésének
formáit, gyakorlati teendőit
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Angol nyelv az Informatikában
14. évfolyam: 2óra/hét elméleti óraszám : 64 óra csoportbontásban
Nyelvi labor
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Angol nyelv az A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók 5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
informatikában hogy a tanulók képesek legyenek :
(Helyi igényeknek - a szakma gyakorlásához szükséges angol
25/Információk feladattal
megfelelően)
nyelvű hagyományos (papíralapú) és
vezetett rendszerezése,
elektronikus dokumentumokat olvasni,
60/Hallott szöveg feldolgozása
64 óra
értelmezni, szerkeszteni és kezelni.
jegyzeteléssel írásban és szóban
- az angol nyelvet legalább alkalmazni, a
szóbeli általános kommunikáció leggyakoribb
és legfontosabb fordulatainak, valamint az
informatika szakterületén használt kifejezések
és terminológiák használatára.
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A továbbhaladás feltételei
Tudja az angol nyelvet legalább
alapszinten alkalmazni, az
informatika szakterületén használt
kifejezések és terminológiák
használatára szóban és írásban.
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VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.
Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1143-06 Projektmenedzsment
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép összeszerelése, üzembehelyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása,
operációs rendszer telepítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembehelyezése,
munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
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Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektronikus feladatsor megoldása LAN ismeretek, forgalomirányítási ismeretek,
kapcsolási ismeretek, WAN, VoIP és WLAN ismeretek témakörökben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hálózat-építés, hálózati eszközök konfigurálása, hálózat tesztelése, hozzáférés
vezérlés szabályozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 481 03 0010 54 01 azonosító számú, Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 50
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54 481 03 0010 54 03 azonosító számú,
IT biztonság technikus
Az 54 481 03 0010 54 03 azonosító számú, IT biztonság technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója

megnevezése

1142-06

Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

1143-06

Projekt menedzsment

1168-06

Hardveres, szoftveres feladatok

1163-06

LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer

1166-06

IT biztonságtechnika

IT BIZTONSÁG TECHNIKUS szakmai követelménye
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
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érettségi vizsga
nem szükségesek
nem szükségesek
50 %
50 %
van
1 év
nem szervezhető
nem szükséges
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Informatikai
rendszergazda/IT biztonság technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok
maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban
meghatározott ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

A feladatterv kialakításában közreműködik
A projekt értékelésében közreműködik
A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
Adatmentést végez informatikai biztonsági eszközöket használ
Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség
szoftverfelelősségi nyilatkozat)
Átviteli közegeket műszerrel minősít
Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók
hozzáférjenek a dokumentumokhoz
Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím e-mail felhasználó név
policy nyomtató licence) a munkaállomásokon
Belépteti a dolgozót
Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál
Berendezésekben alkatrészt cserél
Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
Biztonsági mentést végez adathelyreállítást végrehajt
Digitális aláírást igényel, telepít, konfigurál
Elemzi a rendszernaplókat
Előállítja a minta konfigurációt (image-file)
Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását
Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat
Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást
Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat
Ellenőrzi a biztonsági szabályzat betartását
Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz
Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert
Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat elhárítja azokat vagy
továbbítja a hibaleírást a következő szintre
Fizikai topológiát logikai felépítést IP címzést dokumentál
Fogadja és megoldja a felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre
Forgalmi adatokat ellenőriz rögzít és dokumentál
Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál
Forgalomirányítókat menedzsel
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Forgalomirányítókat monitoroz
Forgalomirányítókon behatolást detektál
Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról
Hardver teszteket végez
Hardveres hibát javít elhárít
Hardvert üzemeltet szoftvert telepít
Hardveres és szoftveres tűzfalat telepít és konfigurál
Hardveres védelmet tervez
Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít
Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz
Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Internetes szolgáltatásokat (proxy http ftp email stb.) telepít szervereken
IPsec szolgáltatást telepít, konfigurál
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
LAN- és WAN-hálózatokat használ
LAN és WAN kapacitást tervez távközlési technológiát választ
LAN eszközöket konfigurál LAN konfigurációt ment
LAN/WAN eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait elvégzi
LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat
LAN/WAN eszközöket újra konfigurál és végrehajtja az üzemeltetési utasítás
vonatkozó részeit
LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést ellenőriz
LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi
Meghatározza a pontos konfigurációt
Megoldja a hardver problémát vagy továbbítja a hardver problémát a következő
szintre
Módosítja a jogosultságokat
Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Összerakja a munkaállomást szervert
Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát
Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver
verzió egységesség stb.)
Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist
Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a
munkaállomásokon
Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás temp
állományok törlése töredezettség mentesítés stb.)
Részt vesz a kockázatelemzésben
Részt vesz a követelményelemzésben
Részt vesz a projekt megtervezésében
Sávszélességet mér LAN-on: LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel
Szoftverhasználati jogokat alkalmaz

231

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Szoftveres védelmet tervez
Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet
Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket
Tanúsítványkiszolgálót telepít, konfigurál
Támogatja a katasztrófamenedzsmentet
Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken
Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken
Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson
Tervezi és szervezi a munkavégzést
Teszteli a kiépített hálózatot
Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát
Teszteli a tervezett változtatásokat és kezeli azokat a tesztek eredményei alapján
Tevékenységét dokumentálja
Üzembe helyezi a munkaállomást szervert és tartozékaikat
Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató modem UPS scanner USB
eszközök stb.)
Üzemelteti a mentési rendszert
Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server DNS Proxy stb.)
Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat
Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat
Vezeti a licensz nyilvántartást és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását
Vezeti a mentési naplót hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a
dokumentációt
VLAN-okat tervez és alkalmaz
VPN kiszolgálót telepít
VPN kiszolgálót konfigurál
VPN távoli hozzáférést konfigurál
VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt ment
WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment
WLAN eszközöket konfigurál, WLAN konfigurációt ment
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SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE

elméleti tantárgyak
Informatikai technológia
Hardver alapismeretek
Hálózati operációs rendszerek
Hálózati alapismeretek
Tűzfalak
Magánhálózatok
Projekt menedzsment
Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
Heti elméleti óraszám
Gyakorlati tantárgyak
Informatikai alapismeretek gyakorlat
Informatikai technológia gyakorlat
Számítástechnika
Projekt menedzsment gyakorlata
Hálózati alapgyakorlatok
Hálózati operációs rendszerek
Tűzfalak
Heti gyakorlati óraszám
Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma
Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272
Szakma évfolyamok összesített óraszámai
elméleti tantárgyak
gyakorlati tantárgyak
Össz. óraszám

9.
37 hét

10.
37 hét

2

2

11.
12.
37 hét 32 hét

1
3

1
1

2

2

2

2
2

2
2

6

2
2
6

2

4
4
6
6
222
222
óraszám arányok
1202
50,27%
1190
49,73%
2392

1
2
1
6
12
444
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2
3
1
6
12
384

2/14. év
32 hét
elméleti tantárgyak
Hálózati technológiák
Speciális hálózati technológiák
Hálózati eszközök
Hálózat menedzsment
Tűzfalak
Magánhálózatok
Biztonság tervezés
Angol nyelv az informatikában
Vállalkozási ismeretek
Osztályfőnöki óra
Heti elméleti óraszám
gyakorlati tantárgyak
Hálózati eszközök alkalmazása
Speciális hálózati technológiák gyakorlata
Hálózat menedzsment gyakorlata
Tűzfalak
Magánhálózatok
VoIP biztonság
Digitális aláírás
Heti gyakorlati óraszám
Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma
Évi össz. óraszám

4
1
2
2
2
2
2
15
35
1120

Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

0,5%

3
1
2
2
2
2
3
2
2
1
20
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1. szakképzési évfolyam - szakmai alapozás
9.évfolyam
Informatikai technológia
9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tartalmak

Elektrotec 1. Alapfogalmak, alaptörvények (15 óra)
- Bevezetés
hnikai
alapismere - Az atom felépítése, az ion fogalma
- A villamos töltés, a villamos erőtér, térerősség
tek
74 óra
- Villamos feszültség, potenciál szintfelületek
- Coulomb törvénye
- Az elektromos áram
- Az elektromos munka és teljesítmény meghatározása
egyenáramú áramkörökben
- Kirchoff első és második törvénye
- Az elektromos ellenállás, az elektromos vezetőképesség.
Ohm törvénye
- Adott geometriájú vezető elektromos ellenállásának
meghatározása
- Az elektromos ellenállás függése a hőmérséklettől, a PTK
és NTK

Tanulói
tevékenységformák
10/Tesztfeladat
megoldása,
30/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
30/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések (20
óra)
- Ideális feszültség és áramgenerátor
- Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredő
ellenállásának meghatározása
- Ellenállás hálózatok eredő ellenállásának meghatározása
- Valóságos feszültség és áramgenerátor
234

A továbbhaladás feltételei
A tanuló számításokban és
kapcsolásokban helyesen használja a
villamos alapmennyiségek jelöléseit,
mértékegységeit, az alkatrészek
szabványos rajzjeleit.
- Ismerje és értelmezze a vezető és a
szigetelőanyagok jellemzőit.
- Alkalmazza az áramköri Ohm és
Kirchhoff törvényeket.
- Tudja meghatározni és értelmezni a
villamos munkát, a teljesítményt, a
hatásfokot, az ellenállás hálózatok
eredőjét, - helyesen értelmezi az
ellenállások hőfokfüggését.
- Ismerje a valós és ideális generátor
helyettesítő képeit, tudja értelmezni
üzemi állapotait és megmagyarázni a
valós generátor viselkedését a
különböző üzemi állapotokban, a
generátor hatásfokának és
teljesítményének összefüggését.
- Legyen képes egyszerűbb kétpólus
Thevenin és Norton helyettesítő
képének meghatározására.
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

- Norton-Thevenin tétel
- Egyenáramú hálózatok analízise
3. A villamos-, és mágneses terek jellemzői. (14 óra)
- A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése.
- Erőhatások villamos mezőben.
- Anyagok viselkedése villamos térben.
- Kondenzátorok, kapacitások.
- Az elektromos áram jellemzői és hatásai
- A mágneses térerősség,
- A mágneses mező energiája
- Tekercsek, tekercsek jellemzői, az induktivitás.
- Transzformátor működési alapelve
4.váltakozó mennyiségek jellemzői (15 óra)
- Váltakozóáram illetve feszültség, előállítása, ábrázolása és
matematikai leírása
- Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok
alaptörvényei, jellemzői.
5. Szinuszos hálózatok vizsgálata (10 óra)
A logaritmikus ábrázolás elve, az átviteli karakterisztika
általános alakja, amplitúdó-, ill. fáziskarakterisztika
ábrázolása.

A továbbhaladás feltételei
- Tudja értelmezni az illesztés
fogalmát, s ismerje annak gyakorlati
vonatkozásait.
- Jellemezze az elektromos áram hő-,
vegyi, élettani és mágneses hatását.
- Tudja felsorolni a hő- és a vegyi
hatás jellemző alkalmazásait.
- Ismerje a villamos és mágneses tér
legfontosabb jellemzőit.
- Ismejre a kondenzátorok jellemzőit,
tudja megmagyarázni a kondenzátor
töltési és kisütési folyamatát,
- Ismerje a transzformátor működési
alapelvét
- Ismerje a váltakozóáramu illetve
feszültség, jellemezőit, váltakozó
áramú hálózatok alaptörvényeit,
jellemzőit

Informatikai technológia gyakorlat
9. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám : 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektrotechnikai
ismeretek
alkalmazása
áramkör

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák
1. .- Méréstechnikai alapfogalmak
50/Kiscsoportos szakmai
- Feszültség-, áram-, és ellenállásmérő tulajdonságai, munkavégzés irányítással,
csatlakoztatása a mérendő áramkörben
30/Olvasott szöveg
- Kirchoff és Ohm törvényének igazolása méréssel feladattal vezetett
235

A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a feszültség-, áram-, és
ellenállásmérő tulajdonságait,
felhasználási lehetőségeit a mérendő
áramkörben.
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák
számítási, építési 2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényeinek vizsgálata feldolgozása,
méréssel
20/Villamos rajz
és mérési
- Feszültség- és áramgenerátor belső ellenállásának értelmezése
feladatok során
40 óra
mérése
- Ellenállásmérés egyenáramú hálózatokban
- Terheletlen és terhelt feszültség, illetve áramosztó
mérése
3. A villamos-, és mágneses terek jellemzőinek
vizsgálata
- Kondenzátorok elektromos tulajdonságainak
vizsgálata egyenáramú áramkörökben
- A kondenzátor egyenfeszültségre kapcsolásakor
lejátszódó jelenségek
4.váltakozóáramú áramkörök vizsgálati módszerei
- Elektronikus alapműszerek, hanggenerátor ,
Oszcilloszkóp , működése, műszerhasználat
Egy
áramköri szimulációs program bemutatása ,
10/Hallott szöveg
Elektrotechnikai
egyszerűbb feladatok megoldásának demonstrálása, a feldolgozása
alapáramkörök
lehetőségek és korlátok ismertetése.
jegyzeteléssel,
szimulációs
10/Információk feladattal
vizsgálata
34 óra
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása
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A továbbhaladás feltételei
- Legyen képes Kirchoff és Ohm
törvényének igazolására méréssel
- Legyen képes alkatrészek
tulajdonságainak mérésére és
ábrázolására a frekvencia
függvényében

- Ismerje meg a szimuláció
alkalmazásának lehetőségét, a
szimulációs eljárásokat.
- Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő
üzemmódot megválasztani.
- Tudjon szimulációs programot
használni, egyszerű áramkörökön
szimulációt végezni, munkáját
menteni,dokumentálni.
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Informatikai alapismeretek gyakorlat
9. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök

Tartalmak

166/1.1/x1142-06 Az
információtechnol
ógia alapjai
4 óra
166/1.3/x1142-06
Operációs
rendszerek
elmélete
4 óra

-

166/1.4/x1142-06
Operációs

-

-

Tanulói
tevékenységformák
A tananyagelem a részegységek
30/Információk feladattal
bemutatásával, a belőlük felépített számítógép vezetett rendszerezése,
(Neumann elvű számítógép blokkvázlat,
40/Olvasott szöveg
részegységek funkciója, és jellemzői,
feladattal vezetett
perifériák típusa és jellemzőik) kezeléséhez
feldolgozása,
szükséges ismeretek elsajátítását teszi lehetővé 30/Hallott szöveg
Az ismeretek birtokában a tanuló képes lesz
feladattal vezetett
meghatározni az adott alkalmazási területre
feldolgozása,
megfelelő konfigurációt
A tanuló megismeri az információs hálózatok
fajtáit, az internet és az intranet fogalmát,
jellemzőit
Megtanulja az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság megteremtésének a
módjait
A hardver ismeretek elsajátítása mellett a
szoftverek szerepét és fajtáit is megtanulják
A tanulók megismerik a zárt, és a nyílt
30/Információk feladattal
forráskódú operációs rendszerek ismérveit,
vezetett rendszerezése,
tulajdonságait, különbségeit (Windows, Linux) 40/Olvasott szöveg
Megismerik a szoftverjogokat (licence,
feladattal vezetett
shareware, freeware)
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
Az operációs rendszerekről az elméletben
30/Információk feladattal
tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák a
vezetett rendszerezése,
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A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a Neumann elvű számítógép
blokkvázlatát, a részegységek
funkciója, és jellemzőit.
- Ismerje az információs hálózatok
fajtáit, az internet és az intranet
fogalmát, jellemzőit
- Ismerje a az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság
megteremtésének a módjait
- Ismerje a szoftverek szerepét és fajtáit.

- Ismerje a zárt, és a nyílt forráskódú
operációs rendszerek ismérveit,
tulajdonságait, különbségeit.
- Ismerje a szoftverjogok fajtáit.

-

Tudjon egy operációs rendszert
telepíteni és konfigurálni.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
rendszerek
(gyakorlat)
4 óra

166/1.5/x1142-06
Irodai
alkalmazások
elméleti alapjai
2 óra

Tartalmak
-

-

166/1.6/x1142-06 Szövegszerkesztés
20 óra

-

166/1.9/x1142-06

-

tanulók
A tananyagelem keretében egy operációs
rendszert telepítenek és konfigurálnak a
tanulók
Az MS Office mellett a tanulók megismerik az
Open Office programcsomagot
Megismerkednek a multimédia alapjaival,mind
hardver, mind szoftver tekintetében
Megtanulják a számítógép és a kommunikáció
biztonságát szolgáló eszközök fajtáit (tűzfal,
vírusvédelem, kémprogramok elleni védelem)
Megismerik a hálózati eszközök fajtáit
Megismerkednek az informatikai
tevékenységek dokumentálásával is

Tanulói
tevékenységformák
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei

-

-

A tanulók megismerik a szövegszerkesztés
alapjait Megtanulják a WYSIWYG
szövegszerkesztő jellemzőit Megtanulják az
állománykezelési funkciókat, továbbá a
karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és az
objektumot formázását
Használják a keresés, a csere, a beszúrás
funkciókat Létrehoznak stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és helyesírás
ellenőrzést
Megismerik a grafikus elemeket,
kördokumentumot készítenek

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

A tananyagelem elsajátításával a tanulók

30/Információk feladattal

-

-
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Ismerje az MS Office mellett az Open
Office programcsomagot
Ismerje a multimédia alapjait,mind
hardver, mind szoftver tekintetében
Ismerje a számítógép és a
kommunikáció biztonságát szolgáló
eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem,
kémprogramok elleni védelem)
Ismerje a hálózati eszközök fajtáit.
Legyen tisztába az informatikai
tevékenységek dokumentálásának
alapelveivel.
Ismerje a szövegszerkesztés alapjait,
jellemzőit.
Tudja használni az állománykezelési
funkciókat, továbbá a karakter, a
bekezdés, a szakasz, az oldal és az
objektumot formázását
Tudja használni a keresés, a csere, a
beszúrás funkciókat.
Tudjon létrehozni stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és
helyesírás ellenőrzést
Tudja használni a grafikus elemeket,
kördokumentumot készíteni.
Legyen képes egy adott témát

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

Prezentációkészít
és
20 óra
166/1.7/x1142-06
Táblázatkezelés
20 óra

-

Tanulói
tevékenységformák
képesek lesznek egy adott témát bemutató
vezetett rendszerezése,
diasorozat elkészítésére
40/Olvasott szöveg
Megtanulják a prezentáció készítés
feladattal vezetett
alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt -, feldolgozása,
a struktúra -, és az egységesség szabály)
30/Hallott szöveg
Megtanulják a sablon, a tervezősablon, a
feladattal vezetett
színséma, az egyéni háttér fogalmát és
feldolgozása,
alkalmazását
Megtanulják a diamozgatást, a szövegekkel -, a
képekkel -, és más objektumokkal való
műveleteket
Animációkat, és különböző effektusokat
hoznak létre Hiperhivatkozásokat kezelnek
Megtanulják kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást
Megtanulják elindítani, beállítani, testre szabni
a táblázatkezelőt
Megismerik a tanulók a cella, az oszlop, a sor,
valamint a munkalap fogalmát
Megtanulják az adatok (szám, szöveg,
egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a
módosítását, továbbá a törlését.
Megtanulják a címzési módokat, a
függvényeket.
Képesek lesznek a táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és
importálni

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei
-

-

-

239

bemutató diasorozat elkészítésére.
Ismerje a prezentáció készítés
alapfogalmait (a kevesebb több -, a
kontraszt -, a struktúra -, és az
egységesség szabály)
Tudja alkalmazni a sablon, a
tervezősablon, a színséma, az egyéni
háttér funkciókat.
Tudja alkalmazni a diamozgatást, a
szövegekkel -, a képekkel -, és más
objektumokkal való műveleteket
Tudjon létrehozni animációkat,
különböző effektusokat és
hiperhivatkozásokat kezelni.
Tudja kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást
Tudja elindítani, beállítani, testre
szabni a táblázatkezelőt.
Ismerje a cella, az oszlop, a sor,
valamint a munkalap fogalmát.
Legyen képes az adatok (szám,
szöveg, egyszerű képlet, függvény)
bevitelét, a módosítását, továbbá a
törlését elvégezni.
Tudja használni a címzési módokat, a
függvényeket.
Tudjon táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint
exportálni és importálni

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
10. évfolyam
Informatikai technológia
10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Elektronikai
alapismeretek
74 óra

Tartalmak

Tanulói
tevékenységform
ák
- Elektronikus alapelemek (20 óra)
10/Tesztfeladat
- Félvezető elemek, félvezetők fizikája
megoldása.
- A pn átmenet kialakulása, tulajdonságai
30/Információk
- A dióda és a tranzisztor felépítése, fizikai működése,
feladattal vezetett
karakterisztikái, paraméterei
rendszerezése.
- Különleges diódák: LED, Schottky-dióda, Zener-dióda 30/Olvasott
- Térvezérlésű tranzisztorok: FETMOS-FET felépítése, szöveg feladattal
fizikai működése, karakterisztikái, paraméterei
vezetett
- Négypólusok (24 óra)
feldolgozása.
- Négypólus paraméterek meghatározása, az erősítés
30/Hallott szöveg
fogalma
feladattal vezetett
- Az erősítők jellemzői
feldolgozása
- Erősítő kapcsolások
- Erősítő csatolása
- Frekvenciafüggés meghatározása, ábrázolása
- Amplitúdó- és fáziskarakterisztikák
Zajok és torzítások
- A zajok és torzítások okai, fajtái és jellemzői
- A zajok és torzítások csökkentésének lehetőségei
Visszacsatolás fogalma, negatív visszacsatolás hatása az
erősítő tulajdonságaira lehetőségei
- Tápegységek (10 óra)
- Tápegységek felépítése, áramköri összetevői
- Tápegységek működési jellemzői
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A továbbhaladás feltételei
-

-

-

-

Legyen képes a különböző szempontok alapján
a
kétpólusokat
és
a
négypólusokat
csoportosítani, a kétpólus és a négypólus
paramétereket értelmezni, átviteli jellemzőket
számolni és ábrázolni.
Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető
dióda működését, a félvezetők hőfokfüggését, a
félvezető dióda karakterisztikáját, rajzolja fel
jelképi jelölését.
Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor
működését, értelmezze jelleggörbéiket.
Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket..
Ismerjen egy erősítő alapkapcsolást és annak
jellemezőit.
Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle
visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását
az erősítők jellemzőire
Értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit,
tudja megmagyarázni a zajok és torzítások
okait, ismertetni a zajok és torzítások
csökkentési megoldásait.
Legyen képes az impulzus fogalmának és
jellemzőinek értelmezésére, az impulzusfajták
felsorolására.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységform
ák

6. Az impulzustechnika alapfogalmai (15 óra)
7. Impulzus fogalma, jellemzői
8. Impulzusformálás
9. Jelformálók, vágóáramkörök
10. Impulzus előállító áramkörök
- Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális
megjelenítők
(10 óra)

A továbbhaladás feltételei
-

Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit,
legyen képes felsorolni a passzív és aktív
jelformálók alkalmazási területeit.
Tudja elmagyarázni az impulzus előállító
áramkörök működését.
Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait,
felépítésüket,
értelmezze
legfontosabb
paramétereiket
Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális
megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit,
alkalmazási lehetőségeit.

Informatikai technológia gyakorlat
10. évfolyam: 2 óra/hét - Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektronikai
ismeretek
alkalmazása
építési és mérési
feladatok során
40 óra

Elektronikus
áramkörök
szimulációs
vizsgálata

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az elektronikus alkatrészek jellemzőinek
10/Hallott szöveg
vizsgálata
feldolgozása jegyzeteléssel,
( Dióda, bipoláris tranzisztor, JFET, MOS
10/Információk feladattal
FET.)
vezetett rendszerezése,
erősítős kapcsolások vizsgálata (időtartomány 40/Kiscsoportos szakmai
és frekvenciatartomány)
munkavégzés irányítással, Impulzus jellemzők vizsgálata
40/Műveletek gyakorlása,
Tápegységek és részegységeik vizsgálata
Optoelektronikai áramköri elemek vizsgálata
Egy áramköri szimulációs program
10/Hallott szöveg
bemutatása , egyszerűbb feladatok
feldolgozása jegyzeteléssel,
megoldásának demonstrálása, a lehetőségek 10/Információk feladattal
és korlátok ismertetése.
vezetett rendszerezése,
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje az elektronikus alkatrészek
jellemzőinek vizsgálati módszereit.
Ismerje a villamos jelek, jelsorozatok
oszcilloszkópos vizsgálati módszereit.
Tudjon erősítő jellemzőket vizsgálni.
Ismerje az Impulzus jellemzők
vizsgálati lehetőségeit.
Tudja a tápegység és részegységeinek
vizsgálatát elvégezni.
Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő üzemmódot
megválasztani.
Tudjon szimulációs programot

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
34 óra

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás feltételei
használni, a tanult áramkörökön
szimulációt végezni, munkáját
menteni, dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
10. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.8/x1142-06
Adatbáziskezelés
25 óra

Tartalmak
- A tanulók elsajátítják egy korszerű adatbáziskezelő szoftver használatát
- Megismerik az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs,
index, adatbázis tervezés), a programok
jellemzőit (munkafelület szerkezete,
nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis
elemek), a táblákkal való műveleteket
(létrehozás, nézetek, módosítás,importálás,
exportálás, keresés)
- Megtanulják és alkalmazzák a lekérdezést,
továbbá az űrlapok és a jelentések használatát
166/1.10/x1142-06 - A tanulók megismerik az internet és az
intranet fogalmát, különbségeit
Internet és
- Megismerik a böngészőprogramokat, a
intranet
25 óra
keresőgépeket és azok használatát
- Megtanulják az elektronikus levelezés
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
felépítése, protokollok), egy levelező program
működését, beállításait, valamint a levelekkel
történő műveleteket (írás, másolás, mentés,
nyomtatás, címjegyzék létrehozása,
csatolások) FTP, Chat

Tanulói tevékenységformák
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei
Tudjon használni egy korszerű adatbáziskezelő szoftvert.
Ismerje az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs,
index, adatbázis tervezés), a programok
jellemzőit (munkafelület szerkezete,
nézetmódok, állomány műveletek,
adatbázis elemek), a táblákkal való
műveleteket (létrehozás, nézetek,
módosítás,importálás, exportálás,
keresés).

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,

Ismerje az internet és az intranet fogalmát,
különbségeit.
Ismerjen böngészőprogramokat, a
keresőgépeket és azok használatát
Ismerje az elektronikus levelezés
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
felépítése, protokollok), egy levelező
program működését, beállításait, valamint
a levelekkel történő műveleteket (írás,
másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék
létrehozása, csatolások) FTP, Chat
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PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
Tartalmak
166/1.11/x1142-06 - A tanulók megismerik a multimédiás
környezet hardver (hagszoró, mikrofon,
Multimédia- és
webkamera) és szoftver elemeit Megtanulják
kommunikáció
24 óra
egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő
szoftver használatát

Tanulói tevékenységformák
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje a multimédiás környezet hardver
(hagszoró, mikrofon, webkamera) és
szoftver elemeit .
Ismerjen egy egyszerű hangrögzítő és
rajzkészítő szoftver használatát

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
11.évfolyam
Hardvertechnológia
11. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 37 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Digitális
technika
17 óra

Tartalmak

-

-

-

-

-

Tanulói
tevékenységformák
A BOOLE ALGEBRA ALAPJAI
10/Tesztfeladat
- A logikai hálózat fogalma, csoportosítása,
megoldása,
alapelemei,
30/Információk
- tipikus alkalmazási területei.
feladattal vezetett
Kombinációs hálózatok leírási módjai
rendszerezése,
- Szöveges megfogalmazás, logikai függvények,
30/Olvasott szöveg
- logikai kapcsolási rajz, igazságtáblázat, Karnaugh feladattal vezetett
- tábla, tipikus kombinációs hálózatok.
feldolgozása,
KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK TERVEZÉSE ÉS
30/Hallott szöveg
VIZSGÁLATA
feladattal vezetett
- Univerzális logikai függvények és az ezeket
feldolgozása,
megvalósító
- építőelemek, szisztematikus tervezési
Sorrendi hálózatok
- Csoportosítás, leírási módszerek és építőelemek,
- állapottáblázat, állapotegyenlet, állapotdiagram,
- szinkron és aszinkron hálózatok alapmodelljei.
Szinkron hálózatok tervezése és vizsgálata
Tároló alapelemek, flip-flop típusok és ezek
alkalmazástechnikája, kapukból és tárolóelemekből
álló hálózat tervezése .
Tipikus szinkron hálózatok
- Számlálók, regiszterek, összetett szinkron
rendszerek.
244

A továbbhaladás feltételei
-

-

-

-

-

Tudjon logikai függvényt
egyszerűsíteni a logikai algebra
felhasználásával illetve grafikus
módszerrel.
Tudja értelmezni a funkcionálisan
teljes rendszer fogalmát, és tudjon
maximum négyváltozós függvényt
realizálni két vagy többszintű logikai
hálózattal.
Ismerje és értelmezze a szekvenciális
hálózat fogalmát.
Ismerje a digitális áramkörök és
áramkörcsaládok legfontosabb
jellemzőit, tudja értelmezni azok
katalógusadatait
Tudja értelmezni a funkcionális
áramkörök jellemzőit, működését.
Ismerje a funkcionális áramkörök
működési feltételeit, tudjon adott
feladathoz áramkört/áramköröket
választani.
Ismerje a valóságos digitális rendszerek
alapvető működési jellemzőit.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

Valóságos digitális rendszerek jellemzői
- sebességjellemzők, jelterjedési késési idő,
- teljesítményjellemzők, következményei,
- kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és ezek
kezelési technikái.
- zaj- és zavarproblémák
166/1.1/x11 - A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók
ismerjék meg a hardver architektúrák rendszerét és
68-06
tekintsék át működését és feladatait
Hardver
alapismere
tek
20 óra

A továbbhaladás feltételei

-

10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-

Ismerje a memóriák típusait, legyen
tisztában alkalmazási és bővítési
lehetőségeikkel, kialakításukkal.
Tudja értelmezni a mikroprocesszorok
belső rendszertechnikáját, működését.
ismerje a hardver architektúrák
rendszerét, működését és feladatait.

Hálózati operációs rendszerek
11. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 111 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(elmélet)
18 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja operációs
rendszerek ismerete jártassági szinten
(operációs rendszerek feladata, fajtái,
számítógépes operációs rendszerek
felépítése, működési elvei)
Konkrét operációs rendszer fájlkezelése,

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje az operációs rendszerek
feladatát, fajtáit, számítógépes
operációs rendszerek felépítését,
működési elveit.
Ismerjen egy konkrét operációs
rendszer fájlkezelését, parancsait,
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Témakörök

166/2.3/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(elmélet)
19 óra

-

166/1.1/x1166-06 Hálózatbiztonság
(elmélet) Hálózati
operációs
rendszerek
74 óra

Tartalmak
parancsai, memóriakezelése,
megszakítási rendszerének fogalom
szintű ismerete, rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás, segédprogramok

Tanulói tevékenységformák
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,
-

A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások (protokollok) ismerete
jártasság szintjén

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása
20/Információk önálló
rendszerezése
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése
10/Tesztfeladat megoldása
10%

A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a különbözõ hálózati
operációs rendszerek (pl. Novell,
Windows, Linux) védelmi eszközeit és
azok konfigurálási
lehetõségeit:hozzáférési jogosultságok
beállítását, erõforrások megosztását stb

-

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
memóriakezelését, megszakítási
rendszerét fogalom szinten.
Legyen képes a rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás és segédprogram
kezelésre.
Ismerje az internetes szolgáltatások
(protokollok) fontosabb típusait,
jellemzőit.

Ismerje az operációs rendszerek
feladatát, fajtáit, számítógépes
operációs rendszerek felépítését,
működési elveit.
Ismerjen egy konkrét operációs
rendszer fájlkezelését, parancsait,
memóriakezelését, megszakítási
rendszerét fogalom szinten.
Legyen képes a rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás és segédprogram
kezelésre.

Tűzfalak
11. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.2/x1166-06

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tananyagelem tanításának célja, hogy 10/Tesztfeladat megoldása,
246

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a tűzfalak

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
Tűzfalak
74 óra

Tartalmak
megismertesse a tûzfalas védelem
elméletét, hardveres és szoftveres
eszközeit, és azok konfigurálási
lehetõségeit

Tanulói tevékenységformák
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
telepítésére, konfigurálására,
környezet beállításra és kezelésre.

Magánhálózatok
11. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.3/x1166-06
Magánhálózatok
74 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a VPN technológiák
elméletét, szoftveres eszközeit, és azok
konfigurálási lehetõségeit

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a VPN
technológiák telepítésére,
konfigurálására, környezet
beállításra és kezelésre.

Számítástechnika
11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
Programozási alapismeretek

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák
A tananyagelem tanításának célja, hogy
10/Tesztfeladat
megismertesse az algoritmikus gondolkodás és megoldása,
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A továbbhaladás feltételei
-

A tanuló ismerje a programozás lényegét,
célját, főbb elvi jellemzőit.
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Témakörök

Tartalmak

14 óra
-

Programozási gyakorlat
60 óra
-

Tanulói
tevékenységformák
programozás gyakorlatának alapjaival és
10/Információk
készséget szereznek annak használatában egy feladattal vezetett
magasszintű programnyelv használata mellett. rendszerezése,
Egyszerű algoritmusok leírása, megvalósítása 20/Információk önálló
Blokkdiagram, struktogram, metanyelvi leírás rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/
Algoritmus/Programkész
ítés
A választott magasszintű programnyelv
10/Tesztfeladat
felépítésének és használatának megismerése
megoldása,
Magas szintű program szerkezete.
10/Információk
Adattípusok és deklarációk.
feladattal vezetett
A magas szintű programozási nyelv utasításai. rendszerezése,
A struktúrált programozás alapjai.
20/Információk önálló
Eljárások és függvények szerkezete, hívása.
rendszerezése,
Fájlkezelés.
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/ /Programkészítés

A továbbhaladás feltételei
-

-

-

Értse a korszerű programozás alapját képező
kódolási elveket, számrendszereket.
Értse az algoritmus fogalmát, legyen képes
egyszerűbb matematikai vagy fizikai feladatok
megoldási algoritmusának megfogalmazására.
Legyen képes algoritmusok folyamatábrában
vagy struktogramban való ábrázolására.
Ismerje fel a folyamatábra vagy struktogram
alapján az algoritmus főbb lépéseit.
Tudja a változók és konstansok megadásának
módját.
Legyen képes felállítani logikai feltételeket, és
ezek alapján legyen képes elágazás,
esetszétválasztás és ciklus megtervezésére és a
megoldási algoritmusban való elhelyezésére.
Legyen tisztában a deklaráció, programtörzs,
függvény és eljárás fogalmával, alkalmazásuk
lehetőségével.
Ismerjen egy programozási nyelv fontosabb
utasításait, fejlesztési környezetét,
segédanyagát és kiegészítő´ rutinjait.

Hálózati alapgyakorlat
11. évfolyam: 1 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1168-06

Tartalmak
-

Hardveres anyag- és eszköz ismeret

Tanulói
tevékenységformák
20/Üzemelési hibák
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A továbbhaladás feltételei
-

Ismerje a hardveres anyag, eszköz
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Témakörök
Hardver-szerelési
ismeretek
7 óra

Tartalmak

-

166/1.3/x1168-06
Hardver
üzemeltetési
ismeretek
10 óra

-

166/1.4/x1168-06
Hálózat szerelési
ismeretek
10 óra

-

-

-

Tanulói
tevékenységformák
elsajátítása Mérőeszközök működése, teszt
szimulálása és
programok ismerete
megfigyelése,
Számítógépeket, perifériákat és egyéb
20/Feladattal vezetett
eszközöket szerelnek össze
elemzés,
Tesztelik, dokumentálják működésüket
10/Hardvereszközök
Hibát behatárol, részegységet cserél,
megfigyelése adott
konfigurációt bővít
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés
adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
Számítógépek, perifériák és egyéb eszközök
20/Üzemelési hibák
hardveres/szoftveres üzemeltetési és
szimulálása és
karbantartási ismeretei. (pl. BIOS Setup)
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hardvereszközök
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés
adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
A tananyagelem célja, hogy alapszíntű
20/Üzemelési hibák
villamossági ismereteket nyújtson, bemutassa szimulálása és
a hálózati teszterek funkcióit, működési módját megfigyelése,
és kezelését
20/Mérés,
Ismertesse a legelterjedtebb LAN átviteli
60/Műveletek gyakorlása,
közegeket, a kábelek specifikációit
készítésüknek és tesztelésüknek módját,
eszközeit
A tananyagelem kitér a hálózati rendszerekben
fellépő hibajelenségekre
Célja, hogy megismertesse a LAN-okban,
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A továbbhaladás feltételei

-

-

-

készletét, mérőeszközök működését,
teszt programok használati
lehetőségét
Tudjon számítógépeket, perifériákat
és egyéb eszközöket össze szerelni.
Legyen képes tesztelési,
dokumentációs feladatokat levégezni.
Tudjon hibát behatárolni,
részegységet cserélni, konfigurációt
bővíteni.
Legyen képes számítógépek,
perifériák és egyéb eszközök
hardveres/szoftveres üzemeltetésére
és karbantartására. (pl. BIOS Setup)

Ismerje a gyakorlatban a hálózati
teszterek funkcióit, működési módját
és kezelését .
Ismertje a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit
Ismerje a LAN-okban, WAN-okban
használt kábelezést
Ismerje a LAN-okban használt
kábelezés tervezését, valamint a
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Témakörök

Tartalmak

-

Programozási
gyakorlat
10 óra

-

Tanulói
tevékenységformák

WAN-okban használt kábelezést A
tananyagelem célja, hogy bemutassa és
gyakoroltassa a LAN-okban használt kábelezés
tervezését, valamint ismereteket nyújtson a
LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz használt
eszközök típusairól, felhasználási területeiről
A tananyagelem kiterjed egyszerű hálózatok
megvalósítására,
a kábelezésből adódó hibák felismerésére,
kijavítására. Ismerje meg a vezeték nélküli
hálózatok (WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok szereléstechnológiáját
A választott magasszintű programnyelv
felépítésének és használatának megismerése
Magas szintű program szerkezete.
Adattípusok és deklarációk.
A magas szintű programozási nyelv utasításai.
A struktúrált programozás alapjai.
Eljárások és függvények szerkezete, hívása.
Fájlkezelés.

A továbbhaladás feltételei

-

10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/ /Programkészítés

-

-

-
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LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz
használt eszközök típusairól,
felhasználási területeit.
Tudjon egyszerű hálózatokat
megvalósítani.
Legyen képes a kábelezésből adódó
hibák felismerésére, kijavítására
Ismerje a vezeték nélküli hálózatok
(WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok
szereléstechnológiáját.
Tudja a változók és konstansok
megadásának módját.
Legyen képes felállítani logikai
feltételeket, és ezek alapján legyen
képes elágazás, esetszétválasztás és
ciklus megtervezésére és a megoldási
algoritmusban való elhelyezésére.
Legyen tisztában a deklaráció,
programtörzs, függvény és eljárás
fogalmával, alkalmazásuk
lehetőségével.
Ismerjen egy programozási nyelv
fontosabb utasításait, fejlesztési
környezetét, segédanyagát és
kiegészítő´ rutinjait.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Hálózati operációs rendszerek
11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.1/x1166-06
Hálózati operációs
rendszerek
74 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a különbözõ hálózati
operációs rendszerek (pl. Novell,
Windows, Linux) védelmi eszközeit és
azok konfigurálását gyakorlatban:
hozzáférési jogosultságok beállítását,
erõforrások megosztását stb

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
Tudjon különböző hálózati
operációs rendszereket
telepíteni, konfigurálni,
jogosultságokat,
megosztásokat beállítani

Tűzfalak
11. évfolyam: 1 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 37 óra, csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.2/x1166-06
Tűzfalak
37 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tûzfalas védelem elméletét,
hardveres és szoftveres eszközeit, és azok
konfigurálását a gyakorlatban

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a tűzfalak
telepítésére, konfigurálására,
környezet beállításra és kezelésre.

12.évfolyam
Hálózati alapismeretek
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.1/x1163-06

-

Tartalmak
A hálózati alapismeretek tananyagelem

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje a hálózati alapfogalmakat,
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Témakörök
Hálózati
alapismeretek
32 óra
-

-

-

Tartalmak
tanításának célja, hogy alapszinten
megismertesse a hálózati alapfogalmakat,
feladatokat és topológiákat, hálózatok
csoportosítását, a terminológiát, a digitális
sávszélesség fogalmát
A tananyagelem célja, hogy egyrészt
alapszintű villamossági ismereteket nyújtson,
és a erre alapozva megismertesse a
legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a
kábelek specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit
A tananyagelem kitér a hálózatokban fellépő
zajokra, áthallásokra, zavarokra
Célja, hogy megismertesse a hálózatokban
használt kábelezést, gyakoroltassa a kábelezés
tervezését, ismereteket nyújtson a
hálózatokban használt eszközökről
A tanulók megismerkednek a hálózati átviteli
közegekkel, hálózati kártyákkal

Tanulói tevékenységformák
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,
-

-

A továbbhaladás feltételei
feladatokat és topológiákat,
hálózatok csoportosítását, a
terminológiát, a digitális
sávszélesség fogalmát.
Ismerje a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit.
Legyen tisztában a hálózatokban
fellépő zajok, áthallások, zavarok
fogalmával, okaival, fizikai
hátterével.
Ismerje a hálózatokban használt
kábelezést.
Legyen gyakorlata a kábelezés
tervezés, a hálózatokban használt
eszközökről.
A tanulók megismerkednek a
hálózati átviteli közegekkel,
hálózati kártyákkal

Hálózati alapgyakorlatok
12. évfolyam: 3 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra : 96 óra, csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1163-06
Hálózati
alapgyakorlatok
20 óra

-

Tartalmak
A tanulók elsajátítják a hálózati
(LAN/WAN) kábelezés fogásait, az
EIA/TIA szabvány előírásait
Kábeleket készítenek, falicsatlakozókat
és patchpaneleket kötnek be, tesztelikmérik az elkészített hálózatot

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
252

A továbbhaladás feltételei
Tudja a hálózati (LAN/WAN)
kábelezés fogásait használni, az
EIA/TIA szabvány előírásait betartani.
Tudjon kábeleket készíteni,
falicsatlakozókat és patchpaneleket
bekötését elkésziteni, tesztelni – mérni
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Témakörök
-

Tartalmak
Kábelezési tervet készítenek
Hálózati kártyákat szerelnek és
telepítenek
Hálózati eszközöket alapszinten
szerelnek-kötnek be Hibaelhárítást
végeznek

Tanulói tevékenységformák
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás feltételei
az elkészített hálózatot.
Legyen képes kábelezési tervet
készítenek.
Tudjon hálózati kártyákat szerelni és
telepíteni
Tudjon hálózati eszközöket alapszinten
beszerelni – bekötni.
Tudjon hibaelhárítást végezni.
A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment)

-

166/2.2/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(gyakorlat)
20 óra
166/2.4/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(gyakorlat)
18 óra

-

A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás,
üzemeltetés, mendzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

-

A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások legalább két OS felett
(WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.)
ismerete jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
18 óra

-

A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete jártasság
szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó, hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment)

20/Dokumentálás,
20/Mentés,
20/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Konfigurálás,
20/Szoftvertelepítés,
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-

-

-

Legyen jártas legalább két OS felett
internetes szolgáltatásokat telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment feladatainak
elvégézében. (WWW, EMAIL, FTP,
DNS stb.).
Ismerje a hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment feladatai,
funkciói fogalmát.
Legyen jártas a konfigurácó-, hardverszoftver-, felhasználó-, számlázási-,
hibamenedzsment feladatkörében.
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Hálózati operációs rendszerek
12. évfolyam: 1 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 32 óra , csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.1/x1166-06
Hálózati
operációs
rendszerek
32 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a különbözõ hálózati operációs
rendszerek (pl. Novell, Windows, Linux)
védelmi eszközeit és azok konfigurálását
gyakorlatban:
hozzáférési jogosultságok beállítását,
erõforrások megosztását stb

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
Tudjon különböző hálózati
operációs rendszereket
telepíteni, konfigurálni,
jogosultságokat,
megosztásokat beállítani

Projekt menedzsment gyakorlat
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban
Számítógép labor
Témakörök
166/1.7/x1143-06
Projektirányítás
számítógéppel
24 óra

166/2.4/x1143-06
Üzembehelyezési
ismeretek
20 óra

-

-

Tartalmak
A tanulók megismernek egy
projektirányító programot
A program segítségével egy adott feladatot
oldanak meg a feladattervezéstől kezdve,
az erőforrástervezésen, a költségtervezésen
keresztül, az időtervezésig

Tanulói tevékenységformák
10/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók megismerik az üzembehelyezési
dokumentáció készítését, az installálás
menetét
Megtanulják, hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a további
kapcsolattartásra, valamint a garanciális

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerjen egy projektirányító
programot.
Tudjon a program segítségével egy
adott feladatot megoldani a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a
költségtervezésen keresztül, az
időtervezésig
Ismerje az üzembehelyezési
dokumentáció készítését, az
installálás menetét.
Tudja , hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a
további kapcsolattartásra, valamint a
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Témakörök
166/3.4/x1143-06
Marketing és
reklám a
gyakorlatban
20 óra

Tartalmak
javításokat megítélni, és elvégezni
-

Tanulói tevékenységformák

A tanulók a megszerzett ismeretek alapján 20/Csoportos helyzetgyakorlat,
egy marketing vagy reklám anyagot
20/Szöveges előadás egyéni
készítenek el
felkészüléssel,
30/Információk önálló
rendszerezése,
30/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
garanciális javításokat megítélni, és
elvégezni
Tudjon a megszerzett ismeretek
alapján egy marketing vagy reklám
anyagot elkészíteni

-

Projekt menedzsment
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1143-06
Alapismeretek
10 óra
166/1.6/x1143-06
A projekt
nyomonkövetése
8 óra
166/1.5/x1143-06
Időtervezés
6 óra

166/1.4/x1143-06

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók megismerik a nyomkövetés 10/Tesztfeladat megoldása,
alapelveit, a csoportmunka feladatait, 20/Információk önálló
a jelentések fajtáit
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók megismerik az ütemterv
10/Tesztfeladat megoldása,
előkészítésének, elkészítésének,
20/Információk önálló
módosításának (átütemezés) lépéseit
rendszerezése,
Megtanulják, hogyan lehet az időigényt 70/Hallott szöveg feldolgozása
csökkenteni, valamint a negatív
jegyzeteléssel,
tartalékidőt kiiktatni
- A tanulók megismerik a költségtervezés 10/Tesztfeladat megoldása,
-

Tartalmak
A tanulók a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetik a
szoftverek területére
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-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetni a
szoftverek területére.

-

Ismerje a nyomkövetés alapelveit, a
csoportmunka feladatait, a
jelentések fajtáit

-

Ismerje az ütemterv előkészítésének,
módosításának (átütemezés)
lépéseit.
Tudja, hogyan lehet az időigényt
csökkenteni, valamint a negatív
tartalékidőt kiiktatni
Ismerje a költségtervezés alapelveit,

-
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Témakörök
Költségtervezés
6 óra

Tartalmak
alapelveit, úgymint költségadatok,
költségjellemzők, költségek
csökkentésének módjai

166/1.3/x1143-06
Erőforrástervezés
6 óra

-

166/1.2/x1143-06
Feladattervezés
6 óra

-

166/1.1/x1143-06
A
projektirányítás
alapismeretei
6 óra

-

166/2.2/x1143-06
Fejlesztő és
tesztelő eszközök
6 óra

-

166/2.3/x1143-06

-

-

-

Tanulói tevékenységformák
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
A tanulók az erőforrástervezés során
10/Tesztfeladat megoldása,
megismerik az erőforrások definícióját, 20/Információk önálló
a hozzárendelését, az erőforráshasználat rendszerezése,
ábrázolását, továbbá a munka
70/Hallott szöveg feldolgozása
szabályozásának lehetőségeit, valamint jegyzeteléssel,
az erőforráskészletek használatát
A tanulók megismerik a feladattervezés 10/Tesztfeladat megoldása,
alapelveit
20/Információk önálló
Megismerik a kockázat- és a
rendszerezése,
követelményelemzés módszereit.
70/Hallott szöveg feldolgozása
Megtanulják az ütemterv elkészítését, jegyzeteléssel,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá a
külső projektek beillesztésének
lehetőségeit
A tanulók megismerkednek a
10/Tesztfeladat megoldása,
projektirányítás alapfogalmaival.
20/Információk önálló
Áttekintik a projektek életének
rendszerezése,
legfontosabb szakaszait
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
A tanulók megtanulják kiválasztani a
fejlesztő és tesztelő eszközöket
Megismerik az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az optimalizálásra
szolgáló eszközöket
A tanulók megismerik a szoftver

A továbbhaladás feltételei
úgymint költségadatok,
költségjellemzők, költségek
csökkentésének módjai
-

-

Ismerje az erőforrások definícióját,
a hozzárendelését, az
erőforráshasználat ábrázolását,
továbbá a munka szabályozásának
lehetőségeit, valamint az
erőforráskészletek használatát
Ismerje a feladattervezés alapelveit
Ismerje a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit
Ismerje az ütemterv elkészítését,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá a
külső projektek beillesztésének
lehetőségeit

-

Ismerje a projektirányítás
alapfogalmait, a projektek életének
legfontosabb szakaszait.

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,

-

Tudja kiválasztani a fejlesztő és
tesztelő eszközöket.
Ismerje az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az
optimalizálásra szolgáló eszközöket.
Ismerje a szoftver értékelés
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Témakörök
Szoftverértékelés
10 óra
-

Tartalmak
értékelés szempontjait
(felhasználóbarát, hatékony,
hordozható, könnyen módosítható stb.)
Tisztázzák a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat Megtanulják a
szoftverek életciklusának állomásait

Tanulói tevékenységformák
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A továbbhaladás feltételei
szempontjait (felhasználóbarát,
hatékony, hordozható, könnyen
módosítható stb.)
Ismerje a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat.
Ismerje a szoftverek életciklusának
állomásait

Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.2/x1142-06 A munkahely és a
környezet
védelme
12 óra
-

Tartalmak
A tanulók megismerik a munka-, a
tűz-, és a környezetvédelem
alapfogalmait (EU szabványok)
Megtanulják a munkavégzés tárgyi és
személyi feltételeit
Alkalmazzák a munkavédelmi
előírásokat (érintésvédelem,
védőfelszerelés) Megtanulják az
elsősegélynyújtás alapjait

Tanulói tevékenységformák
10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-

166/2.1/x1142-06
A munkajog
alapismeretei
6 óra

-

-

A tanulók megismerik a
munkaszerződés fogalmát,
kritériumait, a munkaviszony
létesítés és megszüntetés módjait
Megismerik a munkavállalók jogait
és kötelességeit, a munkafeltételek

5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
257

-

A továbbhaladás feltételei
Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára
vonatkozó előírásokat.
Megismeri a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelemmel kapcsolatos
előírásokat, az ezekkel kapcsolatos
események kivizsgálására és
dokumentálására vonatkozó szabályokat.
Tudja használni munkája során a munka, tűz-, és balesetvédelmi eszközöket,
berendezéseket.
Ismerje a munkaszerződés fogalmát,
kritériumait, a munkaviszony létesítés és
megszüntetés módjait.
Megismerik a munkavállalók jogait és
kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a munkaügyi
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Témakörök
166/2.3/x1142-06 Minőségbiztosítás
32 óra

166/3.1/x1143-06
Vállalkozási
ismeretek
6 óra

-

166/3.2/x1143-06 Szervezési és
vezetési ismeretek 4 óra
-

166/3.3/x1143-06
Marketing és
reklám
alapismeretek
4 óra

-

Tartalmak
változtatásának, továbbá a
munkaügyi viták rendezési módjait
A tanulók megismerik a
minőségbiztosítási szabványokat, és
eljárásokat

A tanulók megismerik a jelenleg
hatályos vállalkozási formák
jellemzőit, az alapítás lépéseit
A tanulók megismerik a vállalatigazdaságtani alapfogalmakat.
Megismerik a szervezés alapvető
területeit (gyártás, gyártmány,
ügyvitel stb), a vezetés fogalmát,
folyamatát, társadalmi jelentőségét
A vezetés legkorszerűbb elméleti és
gyakorlati módszereit, a vezetési
funkciókat, a vezetési stílusokat

Tanulói tevékenységformák
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
35/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
viták rendezési módjait
-

-

Ismerje a minőségbiztosítási
szabványokat, és eljárásokat.

Ismerje a jelenleg hatályos vállalkozási
formák jellemzőit, az alapítás lépéseit

-

-

A tanulók megismerik a
20/Írásos elemzések készítése,
marketingtevékenység alapfogalmait 20/Információk önálló
Megtanulják a “jó” reklám ismérveit rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

Ismerje a vállalati-gazdaságtani
alapfogalmakat
Ismerje a szervezés alapvető
területeit (gyártás, gyártmány,
ügyvitel stb), a vezetés fogalmát,
folyamatát, társadalmi jelentőségét
Ismerje a vezetés legkorszerűbb
elméleti és gyakorlati módszereit, a
vezetési funkciókat, a vezetési
stílusokat
Ismerje a marketingtevékenység
alapfogalmait, a “jó” reklám
ismérveit

Előképzettség nélkül érkező tanuló a 9-12 évfolyamok szakmai tantárgyainak anyagát az 1/13. évfolyamon sajátítja el.
Éves óraszáma megegyezik négy évfolyam összes óraszámával.
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2. szakképzési évfolyam - szakmai képzés
14. évfolyam
Hálózati technológiák
14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 96 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1163-06 Hálózati modellek
16 óra
-

-

166/2.2/x1163-06 Hálózati eszközök
30 óra
-

Tartalmak
A hálózati modellek tananyagelem tanításának
célja, hogy megismertesse a tanulókkal a
réteges felépítésű, általános kommunikációs
modellt
A tananyagelem egyik fő feladata, az OSI
modell és a TCP/IP modell megismertetése,
mivel ezek a későbbi tananyagok fontos
előfeltételei
A tanulók megismerik a hálózati rétegek
feladatait és a különböző hálózati
protokollokat
Megismerkednek a TCP/IP
prorokollkészlettel, és az IP címzéssel,
továbbá az alhálózatok fogalmával és a
forgalomirányítással
A hálózati eszközök tananyagelem tanításának
célja, hogy megismertesse a tanulókat az
eszközök LAN-okban és WAN-okban
betöltött szerepével
A tanulók értsék meg az eszközök működési
elvét, hálózati szerepét.
Megismerik a hálózati eszközök szerepét OSI
modellre építve.
Megismerkednek alapszinten a hálózati

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

-

-

A továbbhaladás feltételei
Értse meg a réteges felépítésű,
általános kommunikációs modellt.
Ismerje az OSI modell és a TCP/IP
modellt, a hálózati rétegek
feladatait és a különböző hálózati
protokollokat
Legyen tisztában a TCP/IP
prorokollkészlet, az IP címzés,
továbbá az alhálózatok fogalmával
és a forgalomirányítással.

Ismerje az eszközök LAN-okban
és WAN-okban betöltött
szerepével
Értse meg az eszközök működési
elvét, hálózati szerepét
Ismerje a hálózati eszközök
szerepét OSI modellre építve
Értse meg alapszinten a hálózati
eszközök (repeater, bridge, switch,
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Témakörök
166/2.3/x1163-06
Ethernet
ismeretek
30 óra

-

-

-

166/5.2/x1163-06 WAN protokollok
20 óra
-

-

Tartalmak
eszközök (repeater, bridge, switch, router)
működésével
Az Ethernet ismeretek tananyagelem célja,
hogy megismerjék a tanulók az Ethernet
technológia fogalmait, működési elvét,
feladatait, a keretek felépítését, és
leggyakoribb változatait
A tanulók ismerjék meg a LAN-ok működése
során fellépő jelenségeket (ütközés, szórás),
ennek figyelembevételével tudjanak
hálózatokat tervezni.
Megismerkednek a közeghozzáférés
problémájával és megoldásaival (CSMA/CD,
Token Ring)Megismerkednek a kapcsolás
alapfogalmaival, eszközeivel
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az IPv4 szűkös címterének
gazdaságosabb kihasználását lehetővé tevő
technológiákat
A tanulók képesek lesznek különböző hálózati
környezetekben az átjárókat NAT és PAT
működésre konfigurálni
A DHCP megismerésével központi
menedzseléssel megoldható címkiosztási
rendszert tudnak konfigurálni
forgalomirányítókon
Az alapvető WAN-technológiák ismertetése
után alapszintű WAN - tervezési ismereteket is
nyújt a tantárgy
Továbbá cél az ISDN és a DDR technika
ismertetése
A tanulók képesek lesznek elsődleges vagy

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
router) működését.
-

-

-

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-
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Ismerje az Ethernet technológia
fogalmait, működési elvét,
feladatait, a keretek felépítését, és
leggyakoribb változatait
Ismerje a LAN-ok működése
során fellépő jelenségeket
(ütközés, szórás), és ennek
figyelembevételével tudjanak
hálózatokat tervezni
Ismerje a közeghozzáférés
problémájával és megoldásaival
(CSMA/CD, Token Ring) a
kapcsolás alapfogalmaival,
eszközeivel
Ismerje az IPv4 szűkös címterének
gazdaságosabb kihasználását
lehetővé tevő technológiákat
Legyen képes a különböző hálózati
környezetekben az átjárókat NAT
és PAT működésre konfigurálni
Tudjon a DHCP megismerésével
központi menedzseléssel
megoldható címkiosztási rendszert
konfigurálni forgalomirányítókon
Ismerje az alapvető WANtechnológiákat, és az alapszintű
WAN-tervezési ismereteket.
Ismerje az ISDN és a DDR
technikákat.
Legyen képes elsődleges vagy
tartalékkapcsolatként használatos
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Témakörök

Tartalmak
tartalékkapcsolatként használatos ISDN
interfészeket igény szerinti kapcsolódásra
konfigurálni

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
ISDN interfészeket igény szerinti
kapcsolódásra konfigurálni

Hálózati eszközök
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óra : 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/3.1/x1163-06
Forgalomirányító
k alapszintű
ismerete
36 óra

-

-

166/4.1/x1163-06
Kapcsolók
alapszintű
ismerete
36 óra

-

-

Tartalmak
A forgalomirányítók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tanulókat a
forgalomirányítók LAN-okban és WANokban betöltött szerepével
A tanulók megismerik a forgalomirányítók
alapvető kezelését, beüzemelését
Megismerik a forgalomirányítók operációs
rendszerét, alapvető parancsait,
konfigurálását, a különböző
irányítóprotokollokat és a TCP/IP
protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit
Megismerik a hibaelhárítás módszereit
A kapcsolók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a különböző
hálózati készülékek működését,
szegmentálási képességeit
Megismerkednek a kapcsolás elméletével,
a kapcsolók felépítésével és működésével,
az operációs rendszer vagy a firmware
alapvető parancsaival

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a forgalomirányítók LANokban és WAN-okban betöltött
szerepét.
Legyen képes a forgalomirányítók
alapvető kezelésére, beüzemelésére.
Megismerik a forgalomirányítók
operációs rendszerét, alapvető
parancsait, konfigurálását, a
különböző irányítóprotokollokat és
a TCP/IP protokollkészlet vezérlő
és hibaüzeneteit
Ismerje a hibaelhárítás módszereit
Ismerje az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a
különböző hálózati készülékek
működését, szegmentálási
képességeit.
Legyen tisztában a kapcsolás
elméletével, a kapcsolók
felépítésével és működésével, az
operációs rendszer vagy a firmware
alapvető parancsaival .
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Témakörök
-

Tartalmak
A tananyagelem gyakorlati ismereteket
készít elő a kapcsolók működésének
megfigyelésére és parancssoros
konfigurációjára

Tanulói tevékenységformák
-

A továbbhaladás feltételei
A tananyagelem gyakorlati
ismereteket készít elő a kapcsolók
működésének megfigyelésére és
parancssoros konfigurációjára

Hálózati eszközök
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óra : 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/3.1/x1163-06
Forgalomirányító
k alapszintű
ismerete
36 óra

-

-

166/4.1/x1163-06
Kapcsolók
alapszintű
ismerete
36 óra

-

-

Tartalmak
A forgalomirányítók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tanulókat a
forgalomirányítók LAN-okban és WANokban betöltött szerepével
A tanulók megismerik a forgalomirányítók
alapvető kezelését, beüzemelését
Megismerik a forgalomirányítók operációs
rendszerét, alapvető parancsait,
konfigurálását, a különböző
irányítóprotokollokat és a TCP/IP
protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit
Megismerik a hibaelhárítás módszereit
A kapcsolók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a különböző
hálózati készülékek működését,
szegmentálási képességeit
Megismerkednek a kapcsolás elméletével,
a kapcsolók felépítésével és működésével,
az operációs rendszer vagy a firmware

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a forgalomirányítók LANokban és WAN-okban betöltött
szerepét.
Legyen képes a forgalomirányítók
alapvető kezelésére, beüzemelésére.
Megismerik a forgalomirányítók
operációs rendszerét, alapvető
parancsait, konfigurálását, a
különböző irányítóprotokollokat és
a TCP/IP protokollkészlet vezérlő
és hibaüzeneteit
Ismerje a hibaelhárítás módszereit
Ismerje az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a
különböző hálózati készülékek
működését, szegmentálási
képességeit.
Legyen tisztában a kapcsolás
elméletével, a kapcsolók
felépítésével és működésével, az
operációs rendszer vagy a firmware
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Témakörök
-

Tartalmak
alapvető parancsaival
A tananyagelem gyakorlati ismereteket
készít elő a kapcsolók működésének
megfigyelésére és parancssoros
konfigurációjára

Tanulói tevékenységformák
-

A továbbhaladás feltételei
alapvető parancsaival .
A tananyagelem gyakorlati
ismereteket készít elő a kapcsolók
működésének megfigyelésére és
parancssoros konfigurációjára

Hálózat menedzsment
14. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 64 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete jártasság
szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó-,
hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment)

Tanulói tevékenységformák
20/Szoftvertelepítés
20/Konfigurálás
20/Tesztelés, hibaelhárítás
20/Mentés
20/Dokumentálás
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-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a legfontosabb
menedzselési eljárásokat.
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Speciális hálózati technológiák
14. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám : 32 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/6.2/x1163-06
VoIP ismeretek
elmélet
16 óra

-

-

166/6.1/x1163-06
WLAN ismeretek
elmélet
16 óra

-

Tartalmak
A tanulók megismerik a VoIP
alapfogalmait, működését és eszközeit,
PSTN és IP WAN kapcsolatát
Megismerik a VoIP technológiákat,
topológiákat, a biztonság és a tervezés,
továbbá a monitoring, hibaelhárítás
problémáit

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

A tanulók megismerik a WLAN
szabványait, alapfogalmait, működését és
eszközeit (router, bridge, access point,
antenna)
Megismerik a vezetéknélküli
technológiákat, topológiákat, a biztonság
és a tervezés, továbbá a monitoring,
hibaelhárítás problémáit

20/Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a VoIP alapfogalmait,
működését és eszközeit, PSTN
és IP WAN kapcsolatát
Ismerje VoIP technológiákat,
topológiákat, a biztonság és a
tervezés, továbbá a monitoring,
hibaelhárítás problémáit.
Ismerje a WLAN szabványait,
alapfogalmait, működését és
eszközeit (router, bridge, access
point, antenna)
Ismerje a vezetéknélküli
technológiákat, topológiákat, a
biztonság és a tervezés, továbbá
a monitoring, hibaelhárítás
problémáit

Tűzfalak
14. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 64 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.2/x1166-06
Tűzfalak
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tûzfalas védelem
elméletét, hardveres és szoftveres

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
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-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a tűzfalak
telepítésére, konfigurálására,
környezet beállításra és

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
eszközeit, és azok konfigurálási
lehetõségeit

Tanulói tevékenységformák
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
kezelésre.

Magánhálózatok
14. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 64 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.3/x1166-06
Magánhálózatok
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja,
hogy megismertesse a VPN
technológiák elméletét, szoftveres
eszközeit, és azok konfigurálási
lehetőségeit

Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
10/Tesztfeladat megoldása,
- Legyen képes a VPN
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
technológiák telepítésére,
20/Információk önálló rendszerezése,
konfigurálására, környezet
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
beállításra és kezelésre.
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

Biztonság menedzsment
14. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 96 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/3.1/x1166-06 Biztonság tervezés
96 óra

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a hálózatbiztonság
elméletét, hardveres és szoftveres
eszközeit, és azok konfigurálását
gyakorlatban

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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A továbbhaladás feltételei
Legyen képes szoftveres és
hardveres védelmet tervezni,
ellenőrízni a biztonsági szabályok
betartását, IPsec szolgáltatást
telepíteni és konfigurálni .
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Speciális hálózati technológiák gyakorlata
14. évfolyam: 1 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 32 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/6.3/x1163-06
WLAN ismeretek
gyakorlat
16 óra

-

-

166/6.4/x1163-06
VoIP ismeretek
gyakorlat
16 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja,
hogy a tanulók képesek legyenek a
WLAN eszközök alapvető kezelésére,
beüzemelésére
A WLAN eszközök adott
paramétereknek megfelelő biztonsági
beállításának végrehajtása,
alapkonfigurációjának elkészítésére
A tananyagelem tanításának célja,
hogy a tanulók képesek legyenek a
VoIP eszközök alapvető kezelésére,
beüzemelésére
A VoIP eszközök adott
paramétereknek megfelelő
alapkonfigurációjának elkészítésére
Forgalmi adatokat mérnek, elemeznek,
dokumentálnak

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
20/Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

-

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a WLAN eszközök
alapvető kezelésére, beüzemelésére
Legyen képes a WLAN eszközök
adott paramétereknek megfelelő
biztonsági beállításának
végrehajtása, alapkonfigurációjának
elkészítésére
Legyen képes, a VoIP eszközök
alapvető kezelésére, beüzemelésére.
Legyen képes a VoIP eszközök adott
paramétereknek megfelelő
alapkonfigurációjának elkészítésére
Tudjon forgalmi adatokat mérni,
elemezni, dokumentálni.

Hálózat menedzsment gyakorlat
14. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám,: 64 óra csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/7.1/x1163-06
Hálózati eszközök
felügyelete
15 óra

-

Tartalmak
A hálózatfelügyelet fejezetrészben a tanulók
megismerkednek a legfontosabb
menedzselési elvárásokkal és eljárásokkal,
ezekre a mindennapi munkájuk során
rendkívül nagy szükségük lesz

Tanulói tevékenységformák
10/Dokumentálás,
20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
40/Hálózati eszköz
266

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a legfontosabb
menedzselési eljárásokat.
Ismerje a hardveres és
szoftveres védelmi eszközöket
Ismerje a vírusvédelmi
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Témakörök
166/7.2/x1163-06
Hálózati
biztonság
15 óra

-

166/7.3/x1163-06
Hálózattervezés
12 óra

-

166/7.4/x1163-06
Felhasználók
felügyelete
15 óra

-

166/7.5/x1163-06
Hibamenedzsmen
t
15 óra

-

Tartalmak
Megismerkednek a hardveres és szoftveres
védelmi eszközökkel
Megismerkednek vírusvédelmi
rendszerekkel, tűzfalakkal,VPN-t
konfigurálnak
Használják a számítógépes rendszerek
hardveres és szoftveres eszközeit
A hálózati biztonság tananyagelemben a
tanulók megismerkednek a legfontosabb
biztonsági elvárásokkal és eljárásokkal,
ezekre a mindennapi munkájuk során
rendkívül nagy szükségük lesz.
Megismerkednek a hálózati eszközök
védelmével, a forgalomszűrés lehetőségeivel
A Hálózattervezés tananyagelemben, a LAN
tervezés során megismerik a tanulók az OSI
modellre épített hálózattervezést, továbbá a
WAN tervezés során a háromrétegű
hálózattervezést
A tananyagelemben megismerik a tanulók a
felhasználó menedzsment legfontosabb
feladatait (létrehozás, beléptetése,
hozzáférések szabályozása, dokumentálás,
képzés)
A tananyagelemben megismerik a tanulók a
hibamenedzsment legfontosabb feladatait
(mentés, archíválás, szisztematikus
hibaelhárítás)

Tanulói tevékenységformák
megfigyelése adott szempontok
alapján,
10/Szoftvertelepítés,

A továbbhaladás feltételei
rendszereket.
Tudjon tűzfalakkal,VPN-t
konfigurálni.

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Feladattal vezetett elemzés,
30/Hálózat megfigyelése adott
szempontok alapján,
30/Szoftvertelepítés,

-

Ismerje a legfontosabb
biztonsági elvárásokat és
eljárásokat.
Ismerje a hálózati eszközök
védelmével, a forgalomszűrés
lehetőségeit.

10/Dokumentálás,
60/Hálózattervezés,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Szoftvertelepítés,

-

10/Dokumentálás,
60/Felhasználókezelés,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Szoftvertelepítés,
10/Dokumentálás,
60/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Szoftvertelepítés,
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-

Ismerje a LAN tervezés során az
OSI modellre épített
hálózattervezést, továbbá a
WAN tervezés során a
háromrétegű hálózattervezést.
Ismerje a felhasználó menedzsment
legfontosabb feladatait
(létrehozás, beléptetése,
hozzáférések szabályozása,
dokumentálás, képzés)
- Ismerje a hibamenedzsment
legfontosabb feladatait (mentés,
archíválás, szisztematikus
hibaelhárítás)

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Tűzfalak
14. évfolyam: 2 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 64 óra, csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.2/x1166-06
Tűzfalak
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tûzfalas védelem
elméletét, hardveres és szoftveres
eszközeit, és azok konfigurálását a
gyakorlatban

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a tűzfalak telepítésére,
konfigurálására, környezet beállításra és
kezelésre.

Magánhálózatok
14. évfolyam: 2 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 64 óra, csoportbontásban
Számítógép-teremben
Témakörök
166/2.3/x1166-06
Magánhálózatok
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a VPN technológiák
elméletét, szoftveres eszközeit, és azok
konfigurálását a gyakorlatban

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a VPN
technológiák telepítésére,
konfigurálására, környezet
beállításra és kezelésre.

Biztonság menedzsment
14. évfolyam: 4 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 128 óra, csoportbontásban
Hálózati eszköz labor – számítógép-terem
Témakörök
166/3.2/x1166-06
VoIP biztonság
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a VoIP technológiák
elméletét, biztonsági eszközeit, és azok
konfigurálását gyakorlatban

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás
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A továbbhaladás feltételei
Legyen képes szoftveres és hardveres
védelmet tervezni,
ellenőrízni a biztonsági szabályok
betartását,
IPsec szolgáltatást telepíteni és
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Témakörök
166/3.3/x1166-06
Digitális aláírás
64 óra

Tartalmak
-

Tanulói tevékenységformák

A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a digitális aláírással
kapcsolatos elméleti és gyakorlati
fogalmakat, tanusítványkiszolgálók
telepítését, és konfigurálását
gyakorlatban

50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
konfigurálni .
Legyen képes szoftveres és hardveres
védelmet tervezni,
ellenőrízni a biztonsági szabályok
betartását,
IPsec szolgáltatást telepíteni és
konfigurálni
Digitális aláírást igényelni, telepíteni,
konfigurálni.

Vállalkozási ismeretek
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám : 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformá
k
10/Csoportos
Ismerje a :
a 0001-06 azonosító A tanyagelem tanításának célja, hogy a tanulók
ismerjék meg a :
helyzetgyakorlat,
- belső és külső források biztosításának
számú, „A
- A vállalkozási formák jellemzőit
5/Szöveges előadás
lehetőségeit ,
vállalkozások
- Az üzleti terv tartalma, felépítését
egyéni
- a telephely kiválasztásának,arculata
alapítása,
- A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatait felkészüléssel,
kialakításának szempontjait,
működtetése,
- A belső és külső források biztosításának
25/Információk
- a szükséges létszám és munkakörök
átszervezése,
lehetőségeit
feladattal vezetett
megállapításának szempontjait,
megszüntetése”
- A telephely kiválasztásának szempontjait
rendszerezése,
- humánerőforrás-gazdálkodás szerepét
megnevezésű
- A telephely külső/belső arculata kialakításának
60/Hallott szöveg
és, feladatait ,
szakmai
szempontjait
feldolgozása
- a tevékenységhez szükséges tárgyi
követelménymodul
- A szükséges létszám és munkakörök
jegyzeteléssel
feltételek kialakítását,
alapján készült
megállapításának szempontjait
- az áru- és vagyonvédelem biztosításának
tananyagegységek
64 óra
- A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek
módjait,
kialakítását
- a munkaszerződések megkötésére,
- Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait
felbontására vonatkozó előírásokat,
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Témakörök

Tartalmak
-

Tanulói
tevékenységformá
k

A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatait
A munkaszerződések megkötésére, felbontására
vonatkozó előírásokat, szabályokat
A munkatársak kiválasztásának folyamatát, a
béralku lefolytatását
Pénzügyi, számviteli alapfogalmakat
A finanszírozás lehetőségeit, a likviditás
fenntartásának módjait
A vagyonmérleg és az eredménykimutatás
adatainak értelmezését, felhasználását a
döntésekben
A vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati
teendőit
A vállalkozás megszüntetésének formáit,
gyakorlati teendőit

A továbbhaladás feltételei

-

szabályokat,
a munkatársak kiválasztásának
folyamatát, a béralku lefolytatását,
a pénzügyi, számviteli alapfogalmakat,
a finanszírozás lehetőségeit, a likviditás
fenntartásának módjait,
a vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezését,
felhasználását a döntésekben,
a vállalkozás átszervezésének formáit,
gyakorlati teendőit,
a vállalkozás megszüntetésének formáit,
gyakorlati teendőit,

Angol nyelv az Informatikában
14. évfolyam: 2óra/hét elméleti óraszám : 64 óra csoportbontásban
Nyelvi labor
Témakörök
Angol nyelv az
informatikában
(Helyi igényeknek
megfelelően)
64 óra

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók 5/Szöveges előadás egyéni hogy a tanulók képesek legyenek :
felkészüléssel,
- a szakma gyakorlásához szükséges angol
25/Információk feladattal
nyelvű hagyományos (papíralapú) és
vezetett rendszerezése,
elektronikus dokumentumokat olvasni,
60/Hallott szöveg
értelmezni, szerkeszteni és kezelni.
feldolgozása jegyzeteléssel
- az angol nyelvet legalább alkalmazni, a
írásban és szóban
szóbeli általános kommunikáció leggyakoribb
és legfontosabb fordulatainak, valamint az
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A továbbhaladás feltételei
Tudja az angol nyelvet legalább
alapszinten alkalmazni, az
informatika szakterületén használt
kifejezések és terminológiák
használatára szóban és írásban.
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Témakörök

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
informatika szakterületén használt kifejezések
és terminológiák használatára.
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VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.
Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1143-06 Projektmenedzsment
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép összeszerelése, üzembehelyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása,
operációs rendszer telepítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembehelyezése,
munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
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Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektronikus feladatsor megoldása LAN ismeretek, forgalomirányítási ismeretek,
kapcsolási ismeretek, WAN, VoIP és WLAN ismeretek témakörökben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hálózat-építés, hálózati eszközök konfigurálása, hálózat tesztelése, hozzáférés
vezérlés szabályozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1166-06 IT biztonságtechnika
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hálózatfelügyeleti feladat megoldása, tűzfal telepítése és konfigurálása,
vírusvédelmi rendszer telepítése és konfigurálása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Felhasználó menedzsment, hálózatüzemeltetés és hálózatbiztonság szoftveres és
hardveres eszközeinek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 60%
2. feladat 40%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 481 03 0010 54 03 azonosító számú, IT biztonság technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 25
5. vizsgarész: 40
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54 481 03 0010 54 07 azonosító számú,
Webmester
Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója

megnevezése

1142-06

Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

1143-06

Projekt menedzsment

1168-06

Hardveres, szoftveres feladatok

1167-06

Webmester

WEBMESTER szakmai követelménye
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
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érettségi vizsga
nem szükségesek
nem szükségesek
50 %
50 %
van
1 év
nem szervezhető
nem szükséges
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Informatikai
rendszergazda/Webmester szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan
végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott
ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
¾ A feladatterv kialakításában közreműködik
¾ A felhalmozott információk alapjánrendszerbe illő és a feladathoz szükséges hardver
és szoftver eszközöket javasol
¾ A felhasználók adminisztrációját kezeli
¾ A közvetített webtartalmak megújítását elvégzi
¾ A projekt értékelésében közreműködik
¾ A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
¾ Adatbázis jogosultságokat kezel
¾ Adatmentést végez informatikai biztonsági eszközöket használ
¾ Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
¾ Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség
szoftverfelelősségi nyilatkozat)
¾ Átviteli közegeket műszerrel minősít
¾ Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók
hozzáférjenek a dokumentumokhoz
¾ Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím e-mail felhasználó név
policy nyomtató licence) a munkaállomásokon
¾ Belépteti a dolgozót
¾ Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál
¾ Berendezésekben alkatrészt cserél
¾ Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
¾ Biztonsági mentést végez adathelyreállítást végrehajt
¾ Biztosítja az állandó elérhetőséget (webmaster@domain.com)
¾ Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat
¾ Elemzi a rendszernaplókat
¾ Ellenőrzi a rendszer-adminisztrátor által elvégzett webszolgáltatáshoz szükséges
konfigurációt
¾ Ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követően különböző
megjelenítési felületeken
¾ Előállítja a minta konfigurációt (image-file)
¾ Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását
¾ Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat
¾ Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást
¾ Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat
¾ Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz
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¾ Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert
¾ Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat elhárítja azokat vagy
továbbítja a hibaleírást a következő szintre
¾ Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait
¾ Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat,
trendeket
¾ Fizikai topológiát logikai felépítést IP címzést dokumentál
¾ Fogadja, kezeli-továbbítja a weblátogatók észrevételeit, panaszait, kérdéseit,
igényeit
¾ Fogadja a belső és külső munkatársak webtartalommal kapcsolatos
igényeit/utasításait
¾ Forgalmi adatokat ellenőriz rögzít és dokumentál
¾ Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál
¾ Forgalomirányítókat menedzsel
¾ Forgalomirányítókat monitoroz
¾ Forgalomirányítókon behatolást detektál
¾ Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról
¾ Hardver teszteket végez
¾ Hardveres hibát javít elhárít
¾ Hardvert üzemeltet szoftvert telepít
¾ Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít
¾ Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz
¾ Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
¾ Internetes szolgáltatásokat (proxy http ftp email stb.) telepít szervereken
¾ Intézi a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét
¾ Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
¾ Jogosultság struktúrákat kezel a webes tartalom eléréséhez
¾ LAN- és WAN-hálózatokat használ
¾ Meghatározza a pontos konfigurációt
¾ Megoldja a hardver problémát vagy továbbítja a hardver problémát a következő
szintre
¾ Módosítja a jogosultságokat
¾ Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
¾ Összerakja a munkaállomást szervert
¾ Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát
¾ Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver
verzió egységesség stb.)
¾ Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist
¾ Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a
munkaállomásokon
¾ Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás temp
állományok törlése töredezettség mentesítés stb.)
¾ Részt vesz a kockázatelemzésben
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Részt vesz a követelményelemzésben
Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában
Részt vesz a projekt megtervezésében
Sávszélességet mér LAN-on: LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel
Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet
Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket
Támogatja a katasztrófamenedzsmentet
Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken
Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken
Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson
Tervezi és szervezi a munkavégzést
Teszteli a kiépített hálózatot
Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát
Teszteli a tervezett változtatásokat és kezeli azokat a tesztek eredményei alapján
Teszteléseket végez a webtartalmak elérhetőségét illetően
Tevékenységét dokumentálja
Üzembe helyezi a munkaállomást szervert és tartozékaikat
Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató modem UPS scanner USB
eszközök stb.)
Üzemelteti a mentési rendszert
Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server DNS Proxy stb.)
Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat
Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat
Vezeti a licensz nyilvántartást és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását
Vezeti a mentési naplót hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a
dokumentációt
Weblap tartalmat korrigálja/javaslatot tesz a korrigálásra
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SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE
9.
37 hét

10.
37 hét

2

2

11.
37 hét

12.
32 hét

elméleti tantárgyak
Informatikai technológia

2/14. év
32 hét
elméleti tantárgyak
Web technológia II.

6

Hardver alapismeretek

3

Web szolgáltatás

9

Hálózati operációs rendszerek

3

Angol nyelv az informatikában

2

Web technilógia I. (alapismeretek)

2

Vállalkozási ismeretek

2

Projekt menedzsment

2

Osztályfőnöki óra

1

Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek

2
Heti elméleti óraszám

20

Heti elméleti óraszám

2

2

6

6

Gyakorlati tantárgyak
Informatikai alapismeretek gyakorlat

2

2

Informatikai technológia gyakorlat

2

2

Számítástechnika

gyakorlati tantárgyak
2

Projekt menedzsment gyakorlata

Web technológia II.

9

Web szolgáltatás

6

2

Hálózati alapgyakorlatok

4

4

Heti gyakorlati óraszám

4

4

6

6

Heti gyakorlati óraszám

15

Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma

6

6

12

12

Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma

35

Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272

222

222

444

384

Évi össz. óraszám

Szakma évfolyamok összesített óraszámai

óraszám

arányok

elméleti tantárgyak

1202

50,27%

gyakorlati tantárgyak

1190

49,73%

Össz. óraszám

2392

Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

0,5%
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1. szakképzési évfolyam - szakmai alapozás
9.évfolyam
Informatikai technológia
9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörö
k

Tartalmak

Elektrote 1. Alapfogalmak, alaptörvények (15 óra)
- Bevezetés
chnikai
alapisme - Az atom felépítése, az ion fogalma
- A villamos töltés, a villamos erőtér, térerősség
retek
74 óra
- Villamos feszültség, potenciál szintfelületek
- Coulomb törvénye
- Az elektromos áram
- Az elektromos munka és teljesítmény meghatározása
egyenáramú áramkörökben
- Kirchoff első és második törvénye
- Az elektromos ellenállás, az elektromos vezetőképesség. Ohm
törvénye
- Adott geometriájú vezető elektromos ellenállásának
meghatározása
- Az elektromos ellenállás függése a hőmérséklettől, a PTK és
NTK
2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések (20 óra)
- Ideális feszültség és áramgenerátor
- Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredő
ellenállásának meghatározása
- Ellenállás hálózatok eredő ellenállásának meghatározása
- Valóságos feszültség és áramgenerátor
- Norton-Thevenin tétel
279

Tanulói
tevékenységfor
mák
10/Tesztfeladat
megoldása,
30/Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése,
30/Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett
feldolgozása,
30/Hallott
szöveg
feladattal
vezetett
feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei
A tanuló számításokban és kapcsolásokban
helyesen használja a villamos alapmennyiségek
jelöléseit, mértékegységeit, az alkatrészek
szabványos rajzjeleit.
- Ismerje és értelmezze a vezető és a
szigetelőanyagok jellemzőit.
- Alkalmazza az áramköri Ohm és Kirchhoff
törvényeket.
- Tudja meghatározni és értelmezni a villamos
munkát, a teljesítményt, a hatásfokot, az
ellenállás hálózatok eredőjét, - helyesen
értelmezi az ellenállások hőfokfüggését.
- Ismerje a valós és ideális generátor
helyettesítő képeit, tudja értelmezni üzemi
állapotait és megmagyarázni a valós generátor
viselkedését a különböző üzemi állapotokban, a
generátor hatásfokának és teljesítményének
összefüggését.
- Legyen képes egyszerűbb kétpólus Thevenin
és Norton helyettesítő képének
meghatározására.
- Tudja értelmezni az illesztés fogalmát, s
ismerje annak gyakorlati vonatkozásait.
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Témakörö
k

Tartalmak

Tanulói
tevékenységfor
mák

- Egyenáramú hálózatok analízise
3. A villamos-, és mágneses terek jellemzői. (14 óra)
- A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése.
- Erőhatások villamos mezőben.
- Anyagok viselkedése villamos térben.
- Kondenzátorok, kapacitások.
- Az elektromos áram jellemzői és hatásai
- A mágneses térerősség,
- A mágneses mező energiája
- Tekercsek, tekercsek jellemzői, az induktivitás.
- Transzformátor működési alapelve
4.váltakozó mennyiségek jellemzői (15 óra)
- Váltakozóáram illetve feszültség, előállítása, ábrázolása és
matematikai leírása
- Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok alaptörvényei,
jellemzői.
5. Szinuszos hálózatok vizsgálata (10 óra)
A logaritmikus ábrázolás elve, az átviteli karakterisztika általános
alakja, amplitúdó-, ill. fáziskarakterisztika ábrázolása.

A továbbhaladás feltételei
- Jellemezze az elektromos áram hő-, vegyi,
élettani és mágneses hatását.
- Tudja felsorolni a hő- és a vegyi hatás
jellemző alkalmazásait.
- Ismerje a villamos és mágneses tér
legfontosabb jellemzőit.
- Ismejre a kondenzátorok jellemzőit, tudja
megmagyarázni a kondenzátor töltési és kisütési
folyamatát,
- Ismerje a transzformátor működési alapelvét
- Ismerje a váltakozóáramu illetve feszültség,
jellemezőit, váltakozó áramú hálózatok
alaptörvényeit, jellemzőit

Informatikai technológia gyakorlat
9. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám : 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök

Tartalmak

Elektrotechnika 1. .- Méréstechnikai alapfogalmak
- Feszültség-, áram-, és ellenállásmérő tulajdonságai,
i ismeretek
csatlakoztatása a mérendő áramkörben
alkalmazása
- Kirchoff és Ohm törvényének igazolása méréssel
áramkör
2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényeinek vizsgálata
számítási,
280

Tanulói
tevékenységformák
50/Kiscsoportos
szakmai munkavégzés
irányítással,
30/Olvasott szöveg
feladattal vezetett

A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a feszültség-, áram-, és
ellenállásmérő tulajdonságait,
felhasználási lehetőségeit a mérendő
áramkörben.
- Legyen képes Kirchoff és Ohm
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Témakörök

Tartalmak

építési és mérési méréssel
- Feszültség- és áramgenerátor belső ellenállásának mérése
feladatok során
40 óra
- Ellenállásmérés egyenáramú hálózatokban
- Terheletlen és terhelt feszültség, illetve áramosztó mérése
3. A villamos-, és mágneses terek jellemzőinek vizsgálata
- Kondenzátorok elektromos tulajdonságainak vizsgálata
egyenáramú áramkörökben
- A kondenzátor egyenfeszültségre kapcsolásakor lejátszódó
jelenségek
4.váltakozóáramú áramkörök vizsgálati módszerei
- Elektronikus alapműszerek, hanggenerátor , Oszcilloszkóp
, működése, műszerhasználat
Elektrotechnikai Egy áramköri szimulációs program bemutatása , egyszerűbb
alapáramkörök feladatok megoldásának demonstrálása, a lehetőségek és
korlátok ismertetése.
szimulációs
vizsgálata
34 óra

Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
feldolgozása,
törvényének igazolására méréssel
20/Villamos rajz
- Legyen képes alkatrészek
értelmezése
tulajdonságainak mérésére és
ábrázolására a frekvencia függvényében

10/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Kiscsoportos
szakmai munkavégzés
irányítással,
40/Műveletek
gyakorlása

- Ismerje meg a szimuláció
alkalmazásának lehetőségét, a
szimulációs eljárásokat.
- Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő
üzemmódot megválasztani.
- Tudjon szimulációs programot
használni, egyszerű áramkörökön
szimulációt végezni, munkáját
menteni,dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
9. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.1/x1142-06
Az

Tartalmak
-

A tananyagelem a részegységek
bemutatásával, a belőlük felépített

Tanulói
tevékenységformák
30/Információk
feladattal vezetett
281

A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a Neumann elvű számítógép
blokkvázlatát, a részegységek funkciója, és
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Témakörök

Tartalmak

információtechnol
ógia alapjai
4 óra
166/1.3/x1142-06
Operációs
rendszerek
elmélete
4 óra

-

166/1.4/x1142-06
Operációs
rendszerek
(gyakorlat)
4 óra

-

-

-

Tanulói
tevékenységformák
számítógép (Neumann elvű számítógép
rendszerezése,
blokkvázlat, részegységek funkciója, és
40/Olvasott szöveg
jellemzői, perifériák típusa és jellemzőik)
feladattal vezetett
kezeléséhez szükséges ismeretek elsajátítását feldolgozása,
teszi lehetővé
30/Hallott szöveg
Az ismeretek birtokában a tanuló képes lesz feladattal vezetett
meghatározni az adott alkalmazási területre feldolgozása,
megfelelő konfigurációt
A tanuló megismeri az információs
hálózatok fajtáit, az internet és az intranet
fogalmát, jellemzőit
Megtanulja az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság megteremtésének a
módjait
A hardver ismeretek elsajátítása mellett a
szoftverek szerepét és fajtáit is megtanulják
A tanulók megismerik a zárt, és a nyílt
30/Információk
forráskódú operációs rendszerek ismérveit, feladattal vezetett
tulajdonságait, különbségeit (Windows,
rendszerezése,
Linux)
40/Olvasott szöveg
Megismerik a szoftverjogokat (licence,
feladattal vezetett
shareware, freeware)
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
Az operációs rendszerekről az elméletben
30/Információk
tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák a
feladattal vezetett
tanulók
rendszerezése,
A tananyagelem keretében egy operációs
40/Olvasott szöveg
rendszert telepítenek és konfigurálnak a
feladattal vezetett
tanulók
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
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A továbbhaladás feltételei
jellemzőit.
- Ismerje az információs hálózatok fajtáit, az
internet és az intranet fogalmát, jellemzőit
- Ismerje a az informatikai biztonság fogalmát,
és a biztonság megteremtésének a módjait
- Ismerje a szoftverek szerepét és fajtáit.

- Ismerje a zárt, és a nyílt forráskódú operációs
rendszerek ismérveit, tulajdonságait,
különbségeit.
- Ismerje a szoftverjogok fajtáit.

-

Tudjon egy operációs rendszert telepíteni és
konfigurálni.
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Témakörök

166/1.5/x1142-06
Irodai
alkalmazások
elméleti alapjai
2 óra

Tartalmak

-

166/1.6/x1142-06 Szövegszerkesztés
20 óra

-

166/1.9/x1142-06 Prezentációkészít
és
20 óra
-

Tanulói
tevékenységformák
feladattal vezetett
feldolgozása,
Az MS Office mellett a tanulók megismerik 30/Információk
az Open Office programcsomagot
feladattal vezetett
Megismerkednek a multimédia
rendszerezése,
alapjaival,mind hardver, mind szoftver
40/Olvasott szöveg
tekintetében
feladattal vezetett
Megtanulják a számítógép és a
feldolgozása,
kommunikáció biztonságát szolgáló
30/Hallott szöveg
eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem,
feladattal vezetett
kémprogramok elleni védelem)
feldolgozása,
Megismerik a hálózati eszközök fajtáit
Megismerkednek az informatikai
tevékenységek dokumentálásával is
A tanulók megismerik a szövegszerkesztés 30/Információk
alapjait Megtanulják a WYSIWYG
feladattal vezetett
szövegszerkesztő jellemzőit Megtanulják az rendszerezése,
állománykezelési funkciókat, továbbá a
40/Olvasott szöveg
karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és feladattal vezetett
az objektumot formázását
feldolgozása,
Használják a keresés, a csere, a beszúrás
30/Hallott szöveg
funkciókat Létrehoznak stílusokat és
feladattal vezetett
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és
feldolgozása,
helyesírás ellenőrzést
Megismerik a grafikus elemeket,
kördokumentumot készítenek
A tananyagelem elsajátításával a tanulók
képesek lesznek egy adott témát bemutató
diasorozat elkészítésére
Megtanulják a prezentáció készítés
alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt

30/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
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-

-

-

Ismerje az MS Office mellett az Open Office
programcsomagot
Ismerje a multimédia alapjait,mind hardver,
mind szoftver tekintetében
Ismerje a számítógép és a kommunikáció
biztonságát szolgáló eszközök fajtáit (tűzfal,
vírusvédelem, kémprogramok elleni
védelem)
Ismerje a hálózati eszközök fajtáit.
Legyen tisztába az informatikai
tevékenységek dokumentálásának
alapelveivel.
Ismerje a szövegszerkesztés alapjait,
jellemzőit.
Tudja használni az állománykezelési
funkciókat, továbbá a karakter, a bekezdés, a
szakasz, az oldal és az objektumot
formázását
Tudja használni a keresés, a csere, a beszúrás
funkciókat.
Tudjon létrehozni stílusokat és sablonokat,
végrehajtják a nyelvi- és helyesírás
ellenőrzést
Tudja használni a grafikus elemeket,
kördokumentumot készíteni.
Legyen képes egy adott témát bemutató
diasorozat elkészítésére.
Ismerje a prezentáció készítés alapfogalmait
(a kevesebb több -, a kontraszt -, a struktúra , és az egységesség szabály)
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Témakörök

Tartalmak
-

166/1.7/x1142-06
Táblázatkezelés
20 óra

-

-, a struktúra -, és az egységesség szabály)
Megtanulják a sablon, a tervezősablon, a
színséma, az egyéni háttér fogalmát és
alkalmazását
Megtanulják a diamozgatást, a szövegekkel , a képekkel -, és más objektumokkal való
műveleteket
Animációkat, és különböző effektusokat
hoznak létre Hiperhivatkozásokat kezelnek
Megtanulják kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást
Megtanulják elindítani, beállítani, testre
szabni a táblázatkezelőt
Megismerik a tanulók a cella, az oszlop, a
sor, valamint a munkalap fogalmát
Megtanulják az adatok (szám, szöveg,
egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a
módosítását, továbbá a törlését.
Megtanulják a címzési módokat, a
függvényeket.
Képesek lesznek a táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és
importálni

Tanulói
tevékenységformák
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei
-

30/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

-
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Tudja alkalmazni a sablon, a tervezősablon,
a színséma, az egyéni háttér funkciókat.
Tudja alkalmazni a diamozgatást, a
szövegekkel -, a képekkel -, és más
objektumokkal való műveleteket
Tudjon létrehozni animációkat, különböző
effektusokat és hiperhivatkozásokat kezelni.
Tudja kiválasztani a helyes vetítési formát,
valamint a nyomtatást
Tudja elindítani, beállítani, testre szabni a
táblázatkezelőt.
Ismerje a cella, az oszlop, a sor, valamint a
munkalap fogalmát.
Legyen képes az adatok (szám, szöveg,
egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a
módosítását, továbbá a törlését elvégezni.
Tudja használni a címzési módokat, a
függvényeket.
Tudjon táblázatból grafikonokat készíteni,
nyomtatni, valamint exportálni és importálni
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10. évfolyam
Informatikai technológia
10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Elektronikai
alapismeretek
74 óra

Tartalmak

Tanulói
tevékenységfor
mák
- Elektronikus alapelemek (20 óra)
10/Tesztfeladat
- Félvezető elemek, félvezetők fizikája
megoldása.
- A pn átmenet kialakulása, tulajdonságai
30/Információk
- A dióda és a tranzisztor felépítése, fizikai
feladattal
működése,
vezetett
karakterisztikái, paraméterei
rendszerezése.
- Különleges diódák: LED, Schottky-dióda, Zener- 30/Olvasott
dióda
szöveg
- Térvezérlésű tranzisztorok: FETMOS-FET
feladattal
felépítése, fizikai működése, karakterisztikái,
vezetett
paraméterei
feldolgozása.
- Négypólusok (24 óra)
30/Hallott
- Négypólus paraméterek meghatározása, az erősítés szöveg
fogalma
feladattal
- Az erősítők jellemzői
vezetett
- Erősítő kapcsolások
feldolgozása
- Erősítő csatolása
- Frekvenciafüggés meghatározása, ábrázolása
- Amplitúdó- és fáziskarakterisztikák
Zajok és torzítások
- A zajok és torzítások okai, fajtái és jellemzői
- A zajok és torzítások csökkentésének lehetőségei
Visszacsatolás fogalma, negatív visszacsatolás
hatása az erősítő tulajdonságaira lehetőségei
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A továbbhaladás feltételei
-

-

-

-

Legyen képes a különböző szempontok alapján a
kétpólusokat és a négypólusokat csoportosítani, a
kétpólus és a négypólus paramétereket értelmezni,
átviteli jellemzőket számolni és ábrázolni.
Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető dióda
működését, a félvezetők hőfokfüggését, a félvezető
dióda karakterisztikáját, rajzolja fel jelképi
jelölését.
Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor
működését, értelmezze jelleggörbéiket.
Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket..
Ismerjen egy erősítő alapkapcsolást és annak
jellemezőit.
Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle
visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását az
erősítők jellemzőire
Értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit, tudja
megmagyarázni a zajok és torzítások okait,
ismertetni a zajok és torzítások csökkentési
megoldásait.
Legyen képes az impulzus fogalmának és
jellemzőinek értelmezésére, az impulzusfajták
felsorolására.
Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit, legyen
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységfor
mák

Tápegységek (10 óra)
- Tápegységek felépítése, áramköri összetevői
- Tápegységek működési jellemzői
11. Az impulzustechnika alapfogalmai (15 óra)
12. Impulzus fogalma, jellemzői
13. Impulzusformálás
14. Jelformálók, vágóáramkörök
15. Impulzus előállító áramkörök
- Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális
megjelenítők
(10 óra)

A továbbhaladás feltételei

-

-

képes felsorolni a passzív és aktív jelformálók
alkalmazási területeit.
Tudja elmagyarázni az impulzus előállító
áramkörök működését.
Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait,
felépítésüket,
értelmezze
legfontosabb
paramétereiket
Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális
megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit,
alkalmazási lehetőségeit.

Informatikai technológia gyakorlat
10. évfolyam: 2 óra/hét - Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök

Tartalmak

Elektronikai
ismeretek
alkalmazása
építési és mérési
feladatok során 40 óra
Elektronikus
áramkörök

-

Az elektronikus alkatrészek jellemzőinek
vizsgálata
( Dióda, bipoláris tranzisztor, JFET, MOS
FET.)
erősítős kapcsolások vizsgálata
(időtartomány és frekvenciatartomány)
Impulzus jellemzők vizsgálata
Tápegységek és részegységeik vizsgálata
Optoelektronikai áramköri elemek
vizsgálata
Egy áramköri szimulációs program
bemutatása , egyszerűbb feladatok

Tanulói
tevékenységformák
10/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Hallott szöveg
feldolgozása
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A továbbhaladás feltételei
-

Ismerje az elektronikus alkatrészek
jellemzőinek vizsgálati módszereit.
Ismerje a villamos jelek, jelsorozatok
oszcilloszkópos vizsgálati módszereit.
Tudjon erősítő jellemzőket vizsgálni.
Ismerje az Impulzus jellemzők vizsgálati
lehetőségeit.
Tudja a tápegység és részegységeinek
vizsgálatát elvégezni.

-

Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő üzemmódot
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák
megoldásának demonstrálása, a lehetőségek jegyzeteléssel,
és korlátok ismertetése.
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

szimulációs
vizsgálata
34 óra

A továbbhaladás feltételei
-

megválasztani.
Tudjon szimulációs programot használni, a
tanult áramkörökön szimulációt végezni,
munkáját menteni, dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
10. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.8/x1142-06
Adatbáziskezelés
25 óra

Tartalmak
-

166/1.10/x1142-06 Internet és
intranet
25 óra

A tanulók elsajátítják egy korszerű adatbáziskezelő szoftver használatát
Megismerik az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs,
index, adatbázis tervezés), a programok
jellemzőit (munkafelület szerkezete,
nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis
elemek), a táblákkal való műveleteket
(létrehozás, nézetek, módosítás,importálás,
exportálás, keresés)
Megtanulják és alkalmazzák a lekérdezést,
továbbá az űrlapok és a jelentések használatát
A tanulók megismerik az internet és az intranet
fogalmát, különbségeit
Megismerik a böngészőprogramokat, a
keresőgépeket és azok használatát

Tanulói
tevékenységformák
30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
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A továbbhaladás feltételei
Tudjon használni egy korszerű
adatbázis-kezelő szoftvert.
Ismerje az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell,
kulcs, index, adatbázis tervezés), a
programok jellemzőit (munkafelület
szerkezete, nézetmódok, állomány
műveletek, adatbázis elemek), a
táblákkal való műveleteket (létrehozás,
nézetek, módosítás,importálás,
exportálás, keresés).
Ismerje az internet és az intranet
fogalmát, különbségeit.
Ismerjen böngészőprogramokat, a
keresőgépeket és azok használatát
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Témakörök

Tartalmak

-

166/1.11/x1142-06 Multimédia- és
kommunikáció
24 óra

Tanulói
tevékenységformák
Megtanulják az elektronikus levelezés
feldolgozása,
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
30/Hallott szöveg
felépítése, protokollok), egy levelező program feladattal vezetett
működését, beállításait, valamint a levelekkel feldolgozása,
történő műveleteket (írás, másolás, mentés,
nyomtatás, címjegyzék létrehozása,
csatolások) FTP, Chat
A tanulók megismerik a multimédiás
környezet hardver (hagszoró, mikrofon,
webkamera) és szoftver elemeit Megtanulják
egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő
szoftver használatát

A továbbhaladás feltételei
-

30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
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Ismerje az elektronikus levelezés
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
felépítése, protokollok), egy levelező
program működését, beállításait,
valamint a levelekkel történő
műveleteket (írás, másolás, mentés,
nyomtatás, címjegyzék létrehozása,
csatolások) FTP, Chat
Ismerje a multimédiás környezet
hardver (hagszoró, mikrofon,
webkamera) és szoftver elemeit .
Ismerjen egy egyszerű hangrögzítő és
rajzkészítő szoftver használatát
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11.évfolyam
Hardvertechnológia
11. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 111 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Digitális
technika
50 óra
-

-

-

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A BOOLE ALGEBRA ALAPJAI
10/Tesztfeladat megoldása,
- A logikai hálózat fogalma, csoportosítása,
30/Információk feladattal
alapelemei,
vezetett rendszerezése,
- tipikus alkalmazási területei.
30/Olvasott szöveg feladattal
Kombinációs hálózatok leírási módjai
vezetett feldolgozása,
- Szöveges megfogalmazás, logikai függvények, 30/Hallott szöveg feladattal
- logikai kapcsolási rajz, igazságtáblázat,
vezetett feldolgozása,
Karnaugh
- tábla, tipikus kombinációs hálózatok.
KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK TERVEZÉSE ÉS
VIZSGÁLATA
- Univerzális logikai függvények és az ezeket
megvalósító
- építőelemek, szisztematikus tervezési
Sorrendi hálózatok
- Csoportosítás, leírási módszerek és
építőelemek,
- állapottáblázat, állapotegyenlet, állapotdiagram,
- szinkron és aszinkron hálózatok alapmodelljei.
Szinkron hálózatok tervezése és vizsgálata
Tároló alapelemek, flip-flop típusok és ezek
alkalmazástechnikája, kapukból és tárolóelemekből
álló hálózat tervezése .
Tipikus szinkron hálózatok
- Számlálók, regiszterek, összetett szinkron
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A továbbhaladás feltételei
- Tudjon logikai függvényt egyszerűsíteni a
logikai algebra felhasználásával illetve
grafikus módszerrel.
- Tudja értelmezni a funkcionálisan teljes
rendszer fogalmát, és tudjon maximum
négyváltozós függvényt realizálni két vagy
többszintű logikai hálózattal.
- Ismerje és értelmezze a szekvenciális
hálózat fogalmát.
- Ismerje a digitális áramkörök és
áramkörcsaládok legfontosabb jellemzőit,
tudja értelmezni azok katalógusadatait
- Tudja értelmezni a funkcionális áramkörök
jellemzőit, működését.
- Ismerje a funkcionális áramkörök működési
feltételeit, tudjon adott feladathoz
áramkört/áramköröket választani.
- Ismerje a valóságos digitális rendszerek
alapvető működési jellemzőit.
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

rendszerek.
Valóságos digitális rendszerek jellemzői
- sebességjellemzők, jelterjedési késési idő,
- teljesítményjellemzők, következményei,
- kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és
ezek kezelési technikái.
- zaj- és zavarproblémák
166/1.1/x11 - A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók 10/Tesztfeladat megoldása,
ismerjék meg a hardver architektúrák rendszerét és 10/Információk feladattal
68-06
tekintsék át működését és feladatait
vezetett rendszerezése,
Hardver
20/Információk önálló
alapismere
rendszerezése,
tek
61 óra
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei

-

- Ismerje

a memóriák típusait, legyen
tisztában alkalmazási és bővítési
lehetőségeikkel, kialakításukkal.
- Tudja értelmezni a mikroprocesszorok belső
rendszertechnikáját, működését.
- ismerje a hardver architektúrák rendszerét,
működését és feladatait.

Hálózati operációs rendszerek
11. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 111 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1168- 06 Hálózati
operációs
rendszerek
(elmélet)
50 óra
-

Tartalmak
A tananyagelem célja operációs
rendszerek ismerete jártassági szinten
(operációs rendszerek feladata, fajtái,
számítógépes operációs rendszerek
felépítése, működési elvei)
Konkrét operációs rendszer fájlkezelése,
parancsai, memóriakezelése,
megszakítási rendszerének fogalom
szintű ismerete, rendszerkonfigurálás,

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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A továbbhaladás feltételei
- Ismerje az operációs rendszerek
feladatát, fajtáit, számítógépes operációs
rendszerek felépítését, működési elveit.
- Ismerjen egy konkrét operációs rendszer
fájlkezelését, parancsait,
memóriakezelését, megszakítási
rendszerét fogalom szinten.
- Legyen képes a rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás és segédprogram
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Témakörök

Tartalmak
környezet beállítás, segédprogramok
A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások (protokollok) ismerete
jártasság szintjén

166/2.3/x1168- 06 Internetes
szolgáltatások
(elmélet)
61 óra

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
kezelésre.
- Ismerje az internetes szolgáltatások
(protokollok) fontosabb típusait,
jellemzőit.

Számítástechnika
11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
Programozási
alapismeretek
14 óra

-

Programozási
gyakorlat
60 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az algoritmikus
gondolkodás és programozás
gyakorlatának alapjaival és készséget
szereznek annak használatában egy
magasszintű programnyelv használata
mellett.
Egyszerű algoritmusok leírása,
megvalósítása
Blokkdiagram, struktogram, metanyelvi
leírás

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/
Algoritmus/Programkészítés

A választott magasszintű programnyelv
felépítésének és használatának
megismerése
Magas szintű program szerkezete.
Adattípusok és deklarációk.

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,

-

-
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-

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a programozás lényegét,
célját, főbb elvi jellemzőit.
Értse a korszerű programozás alapját képező
kódolási elveket, számrendszereket.
Értse az algoritmus fogalmát, legyen képes
egyszerűbb matematikai vagy fizikai
feladatok megoldási algoritmusának
megfogalmazására.
Legyen képes algoritmusok folyamatábrában
vagy struktogramban való ábrázolására.
Ismerje fel a folyamatábra vagy struktogram
alapján az algoritmus főbb lépéseit.
Tudja a változók és konstansok megadásának
módját.
Legyen képes felállítani logikai feltételeket,
és ezek alapján legyen képes elágazás,
esetszétválasztás és ciklus megtervezésére és
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Témakörök

Tartalmak
A magas szintű programozási nyelv
utasításai.
A struktúrált programozás alapjai.
Eljárások és függvények szerkezete,
hívása.
Fájlkezelés.

-

Tanulói tevékenységformák
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/ /Programkészítés
-

A továbbhaladás feltételei
a megoldási algoritmusban való
elhelyezésére.
Legyen tisztában a deklaráció, programtörzs,
függvény és eljárás fogalmával, alkalmazásuk
lehetőségével.
Ismerjen egy programozási nyelv fontosabb
utasításait, fejlesztési környezetét,
segédanyagát és kiegészítő´ rutinjait.

Hálózati alapgyakorlat
11. évfolyam: 4 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 148 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1168-06 Hardver-szerelési
ismeretek
50 óra
-

166/1.3/x1168-06
Hardver
üzemeltetési
ismeretek
48 óra

-

Tartalmak
Hardveres anyag- és eszköz ismeret
elsajátítása Mérőeszközök működése, teszt
programok ismerete
Számítógépeket, perifériákat és egyéb
eszközöket szerelnek össze
Tesztelik, dokumentálják működésüket
Hibát behatárol, részegységet cserél,
konfigurációt bővít

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hardvereszközök
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
Számítógépek, perifériák és egyéb eszközök 20/Üzemelési hibák
hardveres/szoftveres üzemeltetési és
szimulálása és
karbantartási ismeretei. (pl. BIOS Setup)
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hardvereszközök
megfigyelése adott
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-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a hardveres anyag, eszköz
készletét, mérőeszközök működését,
teszt programok használati lehetőségét
Tudjon számítógépeket, perifériákat és
egyéb eszközöket össze szerelni.
Legyen képes tesztelési, dokumentációs
feladatokat levégezni.
Tudjon hibát behatárolni, részegységet
cserélni, konfigurációt bővíteni.
Legyen képes számítógépek, perifériák
és egyéb eszközök hardveres/szoftveres
üzemeltetésére és karbantartására. (pl.
BIOS Setup)
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Témakörök

166/1.4/x1168-06
Hálózat szerelési
ismeretek
50 óra

Tartalmak

-

-

-

-

A tananyagelem célja, hogy alapszíntű
villamossági ismereteket nyújtson,
bemutassa a hálózati teszterek funkcióit,
működési módját és kezelését
Ismertesse a legelterjedtebb LAN átviteli
közegeket, a kábelek specifikációit
készítésüknek és tesztelésüknek módját,
eszközeit
A tananyagelem kitér a hálózati
rendszerekben fellépő hibajelenségekre
Célja, hogy megismertesse a LAN-okban,
WAN-okban használt kábelezést A
tananyagelem célja, hogy bemutassa és
gyakoroltassa a LAN-okban használt
kábelezés tervezését, valamint ismereteket
nyújtson a LAN-okban, és a WAN
kapcsolathoz használt eszközök típusairól,
felhasználási területeiről
A tananyagelem kiterjed egyszerű hálózatok
megvalósítására,
a kábelezésből adódó hibák felismerésére,
kijavítására. Ismerje meg a vezeték nélküli
hálózatok (WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok szereléstechnológiáját

Tanulói tevékenységformák
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
20/Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése,
20/Mérés,
60/Műveletek gyakorlása,
-

-
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A továbbhaladás feltételei

Ismerje a gyakorlatban a hálózati
teszterek funkcióit, működési módját és
kezelését .
Ismertje a legelterjedtebb LAN átviteli
közegeket, a kábelek specifikációit
készítésüknek és tesztelésüknek módját,
eszközeit
Ismerje a LAN-okban, WAN-okban
használt kábelezést
Ismerje a LAN-okban használt
kábelezés tervezését, valamint a LANokban, és a WAN kapcsolathoz használt
eszközök típusairól, felhasználási
területeit.
Tudjon egyszerű hálózatokat
megvalósítani.
Legyen képes a kábelezésből adódó
hibák felismerésére, kijavítására
Ismerje a vezeték nélküli hálózatok
(WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok szereléstechnológiáját.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
12.évfolyam
Web technológia I.
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
A tananyagelem célja az Internetrõl (Intranetrõl) és
10/Tesztfeladat megoldása, - Figyeli és gyûjti a munkájával
internetes szolgáltatásokról eddig elsajátított ismeretek 10/Információk feladattal
kapcsolatos újonnan
elmélyítése, különös tekintettel a HTTP protokollra
vezetett rendszerezése,
felmerülõ technológiákat,
Részletesebben, mélyebben megismerik az OSI illetve 20/Információk önálló
trendeket
a TCP/IP hálózati modellt, az IP címzés problémáit
rendszerezése,
- Ismeri HTML
A hálózati operációs rendszerek és internetes
20/Olvasott szöveg
programnyelvet
szolgáltatások tananyagelemekben szerzett
feladattal vezetett
- Felülvizsgálja, fejleszti és
ismereteikre építve mélyebben megismerik a Web
feldolgozása,
dokumentálja saját
szolgáltatás mûködését
40/Hallott szöveg
munkafolyamatainak
Megismerik a kliens illetve szerveroldali programokat, feldolgozása jegyzeteléssel,
eljárásait.
azok szolgáltatásást, konfigurálási lehetõségeit
- Web szerkesztő programokat
használ

166/1.0/x1167-06 Web
alapismeretek
64 óra
-

-

Hálózati alapgyakorlatok
12. évfolyam: 4 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra : 128 óra, csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/2.2/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(gyakorlat)
40 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás,
üzemeltetés, mendzsment)

Tanulói tevékenységformák
10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,
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-

A továbbhaladás feltételei
A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment)
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Témakörök
166/2.4/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(gyakorlat)
40 óra
166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
48 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások legalább két OS felett
(WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.)
ismerete jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

Tanulói tevékenységformák
10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete jártasság
szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó, hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment)

20/Dokumentálás,
20/Mentés,
20/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Konfigurálás,
20/Szoftvertelepítés,

-

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen jártas legalább két OS felett
internetes szolgáltatásokat telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment feladatainak
elvégézében. (WWW, EMAIL, FTP,
DNS stb.).
Ismerje a hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment feladatai,
funkciói fogalmát.
Legyen jártas a konfigurácó-, hardverszoftver-, felhasználó-, számlázási-,
hibamenedzsment feladatkörében.

-

Projekt menedzsment gyakorlat
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban
Számítógép labor
Témakörök
166/1.7/x1143-06
Projektirányítás
számítógéppel
24 óra

166/2.4/x1143-06
Üzembehelyezési
ismeretek
20 óra

-

-

Tartalmak
A tanulók megismernek egy
projektirányító programot
A program segítségével egy adott
feladatot oldanak meg a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a
költségtervezésen keresztül, az
időtervezésig
A tanulók megismerik az
üzembehelyezési dokumentáció
készítését, az installálás menetét
Megtanulják, hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a

Tanulói tevékenységformák
10/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerjen egy projektirányító
programot.
Tudjon a program segítségével egy
adott feladatot megoldani a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a
költségtervezésen keresztül, az
időtervezésig
Ismerje az üzembehelyezési
dokumentáció készítését, az
installálás menetét.
Tudja , hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a
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Témakörök

166/3.4/x1143-06
Marketing és
reklám a
gyakorlatban
20 óra

-

Tartalmak
további kapcsolattartásra, valamint a
garanciális javításokat megítélni, és
elvégezni
A tanulók a megszerzett ismeretek
alapján egy marketing vagy reklám
anyagot készítenek el

Tanulói tevékenységformák

20/Csoportos helyzetgyakorlat,
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
30/Információk önálló
rendszerezése,
30/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A továbbhaladás feltételei
további kapcsolattartásra, valamint
a garanciális javításokat megítélni,
és elvégezni
Tudjon a megszerzett ismeretek
alapján egy marketing vagy reklám
anyagot elkészíteni

Projekt menedzsment
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1143-06
Alapismeretek
10 óra

Tartalmak
- A tanulók a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetik a
szoftverek területére

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

166/1.6/x1143-06 A
projekt
nyomonkövetése
8 óra

- A tanulók megismerik a
nyomkövetés alapelveit, a
csoportmunka feladatait, a
jelentések fajtáit

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

Ismerje a nyomkövetés alapelveit,
a csoportmunka feladatait, a
jelentések fajtáit

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása

-

Ismerje az ütemterv
előkészítésének, módosításának
(átütemezés) lépéseit.
Tudja, hogyan lehet az időigényt

166/1.5/x1143-06
Időtervezés
6 óra

- A tanulók megismerik az ütemterv
előkészítésének, elkészítésének,
módosításának (átütemezés)
lépéseit Megtanulják, hogyan lehet
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-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetni a
szoftverek területére.
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Témakörök

Tartalmak
az időigényt csökkenteni, valamint
a negatív tartalékidőt kiiktatni
- A tanulók megismerik a
költségtervezés alapelveit, úgymint
költségadatok, költségjellemzők,
költségek csökkentésének módjai

Tanulói tevékenységformák
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

Ismerje az erőforrások definícióját,
a hozzárendelését, az
erőforráshasználat ábrázolását,
továbbá a munka szabályozásának
lehetőségeit, valamint az
erőforráskészletek használatát

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

166/1.1/x1143-06 A
projektirányítás
alapismeretei
6 óra

- A tanulók az erőforrástervezés során
megismerik az erőforrások
definícióját, a hozzárendelését, az
erőforráshasználat ábrázolását,
továbbá a munka szabályozásának
lehetőségeit, valamint az
erőforráskészletek használatát
- A tanulók megismerik a
feladattervezés alapelveit
- Megismerik a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit.
- Megtanulják az ütemterv
elkészítését, valamint a vele
kapcsolatos tevékenységeket, a
kapcsolatok megjelenítésének
módjait, továbbá a külső projektek
beillesztésének lehetőségeit
- A tanulók megismerkednek a
projektirányítás alapfogalmaival.
- Áttekintik a projektek életének
legfontosabb szakaszait

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

Ismerje a feladattervezés
alapelveit
Ismerje a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit
Ismerje az ütemterv elkészítését,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá
a külső projektek beillesztésének
lehetőségeit
Ismerje a projektirányítás
alapfogalmait, a projektek életének
legfontosabb szakaszait.

166/2.2/x1143-06
Fejlesztő és tesztelő

- A tanulók megtanulják kiválasztani 10/Tesztfeladat megoldása,
a fejlesztő és tesztelő eszközöket
20/Információk önálló

166/1.4/x1143-06
Költségtervezés
6 óra

166/1.3/x1143-06
Erőforrástervezés
6 óra

166/1.2/x1143-06
Feladattervezés
6 óra
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-

A továbbhaladás feltételei
csökkenteni, valamint a negatív
tartalékidőt kiiktatni
Ismerje a költségtervezés
alapelveit, úgymint költségadatok,
költségjellemzők, költségek
csökkentésének módjai

Tudja kiválasztani a fejlesztő és
tesztelő eszközöket.
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Témakörök
eszközök
6 óra

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
- Megismerik az integrált fejlesztői
rendszerezése,
környezet jellemzőit, a CASE70/Hallott szöveg feldolgozása
eszközöket, valamint az
jegyzeteléssel,
optimalizálásra szolgáló eszközöket

166/2.3/x1143-06
Szoftverértékelés
10 óra

- A tanulók megismerik a szoftver
értékelés szempontjait
(felhasználóbarát, hatékony,
hordozható, könnyen módosítható
stb.)
- Tisztázzák a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat Megtanulják a
szoftverek életciklusának állomásait

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az
optimalizálásra szolgáló
eszközöket.
Ismerje a szoftver értékelés
szempontjait (felhasználóbarát,
hatékony, hordozható, könnyen
módosítható stb.)
Ismerje a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat.
Ismerje a szoftverek
életciklusának állomásait

Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.2/x1142-06 A
munkahely és a
környezet védelme
12 óra

-

Tartalmak
A tanulók megismerik a munka-, a tűz-,
és a környezetvédelem alapfogalmait (EU
szabványok)
Megtanulják a munkavégzés tárgyi és
személyi feltételeit
Alkalmazzák a munkavédelmi
előírásokat (érintésvédelem,
védőfelszerelés) Megtanulják az
elsősegélynyújtás alapjait

Tanulói tevékenységformák
10/Csoportos helyzetgyakorlat, 5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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A továbbhaladás feltételei
Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási
technológiára vonatkozó előírásokat.
Megismeri a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelemmel kapcsolatos
előírásokat, az ezekkel kapcsolatos
események kivizsgálására és
dokumentálására vonatkozó
szabályokat.
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
Tudja használni munkája során a
munka-, tűz-, és balesetvédelmi
eszközöket, berendezéseket.

-

166/2.1/x1142-06 A
munkajog
alapismeretei
6 óra

-

166/2.3/x1142-06
Minőségbiztosítás
32 óra

-

166/3.1/x1143-06
Vállalkozási
ismeretek
6 óra

-

A tanulók megismerik a jelenleg hatályos 10/Tesztfeladat megoldása,
vállalkozási formák jellemzőit, az
20/Információk önálló
alapítás lépéseit
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

166/3.2/x1143-06
Szervezési és
vezetési ismeretek
4 óra

-

A tanulók megismerik a vállalatigazdaságtani alapfogalmakat.
Megismerik a szervezés alapvető
területeit (gyártás, gyártmány, ügyvitel
stb), a vezetés fogalmát, folyamatát,
társadalmi jelentőségét
A vezetés legkorszerűbb elméleti és
gyakorlati módszereit, a vezetési
funkciókat, a vezetési stílusokat

-

-

-

A tanulók megismerik a munkaszerződés
fogalmát, kritériumait, a munkaviszony
létesítés és megszüntetés módjait
Megismerik a munkavállalók jogait és
kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a munkaügyi
viták rendezési módjait
A tanulók megismerik a
minőségbiztosítási szabványokat, és
eljárásokat

5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
35/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-

-

Ismerje a munkaszerződés fogalmát,
kritériumait, a munkaviszony létesítés
és megszüntetés módjait.
Megismerik a munkavállalók jogait és
kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a munkaügyi
viták rendezési módjait
Ismerje a minőségbiztosítási
szabványokat, és eljárásokat.

Ismerje a jelenleg hatályos
vállalkozási formák jellemzőit, az
alapítás lépéseit

-
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Ismerje a vállalati-gazdaságtani
alapfogalmakat
Ismerje a szervezés alapvető
területeit (gyártás, gyártmány,
ügyvitel stb), a vezetés fogalmát,
folyamatát, társadalmi
jelentőségét
Ismerje a vezetés legkorszerűbb
elméleti és gyakorlati módszereit,

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/3.3/x1143-06
Marketing és
reklám
alapismeretek
4 óra

Tartalmak
-

Tanulói tevékenységformák

A tanulók megismerik a
marketingtevékenység alapfogalmait
Megtanulják a “jó” reklám ismérveit

20/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
a vezetési funkciókat, a vezetési
stílusokat
- Ismerje a marketingtevékenység
alapfogalmait, a “jó” reklám
ismérveit

Előképzettség nélkül érkező tanuló a 9-12 évfolyamok szakmai tantárgyainak anyagát az 1/13. évfolyamon sajátítja el.
Éves óraszáma megegyezik négy évfolyam összes óraszámával.
2. szakképzési évfolyam - szakmai képzés
14. évfolyam
Web technológia II.
14. évfolyam: 6 óra/hét, elméleti óraszám: 192 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.2/x1167-06
HTML elméleti
ismeretek
96 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja Web lapok
készítésének elméleti alapozása, a HTML
felépítésének, elemeinek megismerése
A tanulók megismerik a HTML
alternatíváit (pl. Adobe Acrobat) és
alkalmazásuk lehetõségeit, a PDF
dokumentumok és a Web kapcsolatát
A tanulók megismernek egyéb leíró
nyelveket (XML, XHTML) is

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

A továbbhaladás feltételei
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat
használjon

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/2.5/x1167-06
Web programozás
96 óra

-

-

Tartalmak
A tanulók megismerik egy korszerû web
programozás alapjait, (Java, .NET)
szintaxisát, vezérlõszerkezeteit,
osztályok fogalmát, definicióját
Megismerik az OOP alapjait
Megismerik a Java és a HTML
kapcsolódását

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A továbbhaladás feltételei
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat
használjon

Web szolgáltatás
14. évfolyam: 9 óra/hét, elméleti óra : 288 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/3.1/x1167-06
Web tervezés
96 óra

Tartalmak

-

-

-

Tanulói
tevékenységformák
A tanulók megismerik a webhely 10/Tesztfeladat
tartalmának tervezési kérdéseit, megoldása,
mennyiségi és minõségi
10/Információk
igényfelmérés kérdéskörét,
feladattal vezetett
igazodást a látogatók
rendszerezése,
böngészõjéhez
20/Információk önálló
Megismerik az elrendezés
rendszerezése,
tervezési kérdései mellett, a belsõ 20/Olvasott szöveg
tartalom létrehozásának feladatait feladattal vezetett
is
feldolgozása,
Megismerik a Javascript
40/Hallott szöveg
alkalmazási lehetõségeit
feldolgozása
jegyzeteléssel,
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A továbbhaladás feltételei
-

Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos
újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Intézze a webtartalom telepítését és a hozzá
kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét
Végezze a közvetített webtartalmak megújítását
Ellenõrzze a tartalom szerkezeti megjelenését a
frissítést követõen különbözõ megjelenítési
felületeken
Weblaptartalmat korrigáljon/javaslatot tegyen a
korrigálásra
A felhalmozott információk alapján rendszerbe illõ
és a feladathoz szükséges hardver és szoftver
eszközöket javasoljon

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
-

166/3.3/x1167-06
Web üzemeltetés
96 óra

-

-

A tanulók megismerik a web
kiszolgálók telepítését,
konfigurálását, tartalom és
Helpdesk szolgáltatás feladatát
Portálrendszer telepítése,
konfigurálása, kezelése

10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

166/3.4/x1167-06
Web biztonság
96 óra

-

A tanulók megismerik a web
biztonság feladatait,
konfigurálását,
tartalomszolgáltatás védelmét, és
jogi szabályozását

10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

Jogosultság struktúrát kezeljen a webes tartalom
eléréséhez
Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos
újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket
Biztosítson állandó elérhetőséget
(webmester@domain.com)
Fogadja, kezelje/továbbítsa a weblátogatók
észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit
Fogadja a belsõ és külsõ munkatársak
webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait
Intézzei a webtartalom telepítését és a hozzá
kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét
A közvetített webtartalmak megújítását elvégzze
Ellenõrzze a tartalom szerkezeti megjelenését a
frissítést követõen különbözõ megjelenítési
felületeken
Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tegyen a
korrigálásra
Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos
újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Teszteléseket végezzen a webtartalmak
elérhetõségét illetõen
Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a
támadásokat
Részt vegyen a szolgáltatás biztonsági és
funkcionális tervezésében, kialakításában
A felhalmozott információk alapján rendszerbe illõ
és a feladathoz szükséges hardver és
szoftver eszközöket javasoljon
Jogosultság struktúrát kezeljen a webes tartalom

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
-
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eléréséhez
Adatbázis jogosultságokat kezeljen
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Web technológiák II.
14. évfolyam: 9 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 288 óra , csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.1/x1167-06
Web böngészők
96 óra

Tartalmak

-

166/2.3/x1167-06
HTML gyakorlat
64 óra

-

166/2.4/x1167-06
Web szerkesztők
64 óra

-

Tanulói
tevékenységformák
A tananyagelem célja az Web böngészõkrõl eddig 15/Szoftvertelepítés
elsajátított gyakorlati ismeretek elmélyítése
15/Konfigurálás
A tanulók megismerik a legalább két különbözõ
30/Szoftverhasználat
böngészõ program szolgáltatásait, telepítését,
10/Tesztelés,
konfigurálását
hibaelhárítás
Megismerik a multimédiás beépülõ (plug-ins)
20/Mentés
programokat, azok szolgáltatásait, telepítését,
10/Dokumentálás
továbbá a valósidejû multimédia szolgáltatásokat
(audió, videó)
Megismerik továbbá a böngészõk Java
támogatását
A tananyagelem célja, hogy a tanulók
70/Programkészítés
gyakorlatban alkalmazzák HTML elméleti
20/Tesztelés,
ismereteiket
hibaelhárítás
Tervezzenek és készítsenek Web-lapokat
10/Dokumentálás
Ismerjék meg a HTML alternatíváit (pl. Adobe
Acrobat) és alkalmazásuk lehetõségeit
PDF dokumentumokat készítenek, szerkesztenek,
publikálnak
A tanulók megismerik legalább egy látványalapú 10/Szoftvertelepítés
Webszerkesztõ program telepítését,
10/Konfigurálás
konfigurálását és használatát. Interaktív,
50/Szoftverhasználat
multimédiás elemeket tartalmazó Webes
20/Tesztelés,
dokumentumokat készítenek
hibaelhárítás
Kiegészítõ rajzolóprogramokat, flash10/Dokumentálás
szerkesztõket használnak
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A továbbhaladás feltételei
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat
használjon

Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat
használjon
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
-

166/2.6/x1167-06
Web programozás
gyakorlata
64 óra

-

-

Tanulói
tevékenységformák

Megismerik a VRML lehetõségeit, mûködését, a
szerzõi eszközöket
A tanulók megismerik egy korszerû web
programozás alapjait, (Java, .NET) programozói
környezetét, fejlesztõi környezetet telepítenek,
konfigurálnak
Egyszerû web programokat, appleteket készítenek,
és beillesztik HTML dokumentumokba

A továbbhaladás feltételei
használjon

70/Programkészítés
20/Tesztelés,
hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
- Ismerje HTML programnyelvet
- Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
- Web szerkesztő programokat
használjon

Web szolgáltatás
14. évfolyam: 6 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám : 192 óra , csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/3.2/x1167-06
Web tervezés
gyakorlata
64 óra

Tartalmak

-

-

Tanulói
tevékenységformák
A tanulók gyakolatban is
70/Szoftverhasználat
megismerik a Webhely tartalmának 20/Tesztelés,
tervezési kérdéseit, mennyiségi és hibaelhárítás
minõségi igényfelmérés
10/Dokumentálás
kérdéskörét, igazodást a látogatók
böngészõjéhez
Megismerik a Javascript
alkalmazási lehetõségeit, egyszerû
szkripteket készítenek

A továbbhaladás feltételei
-
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Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos
újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket
Biztosítson állandó elérhetőséget
(webmester@domain.com)
Fogadja, kezelje/továbbítsa a weblátogatók
észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit
Fogadja a belsõ és külsõ munkatársak
webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait
Intézzei a webtartalom telepítését és a hozzá
kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét
A közvetített webtartalmak megújítását elvégzze
Ellenõrzze a tartalom szerkezeti megjelenését a
frissítést követõen különbözõ megjelenítési
felületeken

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
-

166/3.5/x1167-06
Web üzemeltetés
gyakorlata
64 óra

-

Eddigi ismereteikre építve web
kiszolgálót telepítenek és
konfigurálnak, feltöltik
tartalommal, karbantartják,
Helpdesk szolgáltatást végeznek

70/Szoftverhasználat
20/Tesztelés,
hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

166/3.6/x1167-06
Web biztonság
gyakorlata
64 óra

-

A tanulók gyakorlatban is
megismerik a web biztonság
feladatait, konfigurálását,
tartalomszolgáltatás védelmét,
hozzáférések szabályozását

70/Szoftverhasználat
20/Tesztelés,
hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-
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Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tegyen a
korrigálásra
Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos
újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket
Biztosítson állandó elérhetőséget
(webmester@domain.com)
Fogadja, kezelje/továbbítsa a weblátogatók
észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit
Fogadja a belsõ és külsõ munkatársak
webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait
Intézzei a webtartalom telepítését és a hozzá
kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét
A közvetített webtartalmak megújítását elvégzze
Ellenõrzze a tartalom szerkezeti megjelenését a
frissítést követõen különbözõ megjelenítési
felületeken
Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tegyen a
korrigálásra
Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos
újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Teszteléseket végezzen a webtartalmak
elérhetõségét illetõen
Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a
támadásokat
Részt vegyen a szolgáltatás biztonsági és
funkcionális tervezésében, kialakításában
A felhalmozott információk alapján rendszerbe illõ
és a feladathoz szükséges hardver és
szoftver eszközöket javasoljon
Jogosultság struktúrát kezeljen a webes tartalom

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
-
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eléréséhez
Adatbázis jogosultságokat kezeljen
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64 óra

a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek

Vállalkozási ismeretek
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám : 64 óra , osztálykeretben Elméleti szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenység
formák
A tanyagelem tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a 10/Csoport Ismerje a :
:
os
- belső és külső források biztosításának
- A vállalkozási formák jellemzőit
helyzetgyak
lehetőségeit ,
- Az üzleti terv tartalma, felépítését
orlat,
- a telephely kiválasztásának,arculata
- A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatait
5/Szöveges
kialakításának szempontjait,
- A belső és külső források biztosításának lehetőségeit
előadás
- a szükséges létszám és munkakörök
- A telephely kiválasztásának szempontjait
egyéni
megállapításának szempontjait,
- A telephely külső/belső arculata kialakításának
felkészüléss - humánerőforrás-gazdálkodás szerepét és,
szempontjait
el,
feladatait ,
- A szükséges létszám és munkakörök megállapításának
25/Informá - a tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek
szempontjait
ciók
kialakítását,
- A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítását feladattal
- az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait,
- Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait
vezetett
- a munkaszerződések megkötésére, felbontására
- A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatait
rendszerezé
vonatkozó előírásokat, szabályokat,
- A munkaszerződések megkötésére, felbontására
se,
- a munkatársak kiválasztásának folyamatát, a
vonatkozó előírásokat, szabályokat
60/Hallott
béralku lefolytatását,
- A munkatársak kiválasztásának folyamatát, a béralku
szöveg
- a pénzügyi, számviteli alapfogalmakat,
lefolytatását
feldolgozás - a finanszírozás lehetőségeit, a likviditás
- Pénzügyi, számviteli alapfogalmakat
a
fenntartásának módjait,
- A finanszírozás lehetőségeit, a likviditás fenntartásának jegyzeteléss - a vagyonmérleg és az eredmény-kimutatás
módjait
el
adatainak értelmezését, felhasználását a
- A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak
döntésekben,
értelmezését, felhasználását a döntésekben
- a vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati
- A vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati teendőit
teendőit,
- A vállalkozás megszüntetésének formáit, gyakorlati
- a vállalkozás megszüntetésének formáit,
teendőit
gyakorlati teendőit,
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Angol nyelv az Informatikában
14. évfolyam: 2óra/hét elméleti óraszám : 64 óra csoportbontásban
Nyelvi labor
Témakörök
Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók
Angol nyelv az
hogy a tanulók képesek legyenek :
informatikában
(Helyi igényeknek - a szakma gyakorlásához szükséges angol
megfelelően)
nyelvű hagyományos (papíralapú) és
elektronikus dokumentumokat olvasni,
64 óra
értelmezni, szerkeszteni és kezelni.
- az angol nyelvet legalább alkalmazni, a
szóbeli általános kommunikáció leggyakoribb
és legfontosabb fordulatainak, valamint az
informatika szakterületén használt kifejezések
és terminológiák használatára.

Tanulói tevékenységformák
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel írásban és szóban

309

A továbbhaladás feltételei
Tudja az angol nyelvet legalább
alapszinten alkalmazni, az
informatika szakterületén
használt kifejezések és
terminológiák használatára
szóban és írásban.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.
Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1143-06 Projektmenedzsment
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép összeszerelése, üzembehelyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása,
operációs rendszer telepítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembehelyezése,
munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
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Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1167-06 Webmester
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Web kiszolgáló telepítése, konfigurálása és tesztelése, jogosultságok beállítása,
Web lap készítése és feltöltése (projektmunka + szóbeli bemutatás)
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 50
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